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Uroczysto�æ odby³a siê 11 grudnia
2000 r. w Koszalinie. Gmach, który
otrzyma³a Politechnika Koszaliñska, ma
siedem kondygnacji, na których miesz-
cz¹ siê sale dydaktyczne i laboratoria
badawcze Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii �rodowiska.

Otwarcie finansowanego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Komitet
Badañ Naukowych oraz wyposa¿anego
z funduszów w³asnych uczelni obiektu
nast¹pi³o po 22 latach budowy. Zainicjo-
wa³ j¹ jeszcze w latach siedemdziesi¹tych
pierwszy rektor koszaliñskiej uczelni, do-
cent Jerzy Smoleñski. Dla upamiêtnienia
zas³ug docenta Smoleñskiego, jedno z au-
dytoriów otrzyma³o jego imiê, co zosta-
³o uwidocznione na ods³oniêtej równie¿
11 grudnia tablicy.

W 32-letniej historii Politechniki Ko-
szaliñskiej (na pocz¹tku � Wy¿szej Szko-
³y In¿ynierskiej) nowe obiekty by³y od-
dawane do u¿ytku co kilka, czy kilkana-
�cie lat. Dopiero w latach dziewiêædzie-
si¹tych sytuacja poprawi³a siê na tyle, by
przy ulicy Kwiatkowskiego mog³y po-
wstaæ budynki Wydzia³u Ekonomii i Za-

rz¹dzania, za� przy ul. �niadeckich w³a-
�nie Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
�rodowiska, w s¹siedztwie którego do
wybudowania pozosta³ jeszcze gmach
Wydzia³u Elektroniki.

Nowe obiekty Politechniki Koszaliñskiej

Budowa z histori¹

Obecnie, w najstarszych obiektach
uczelni przy ul. Rac³awickiej, pozostaje
tylko jeden z czterech wydzia³ów � Wy-
dzia³ Mechaniczny oraz kierownictwo
i administracja.

Przeciêcie wstêgi przez Ministra Edukacji Narodowej
i Rektora Politechniki Koszaliñskiej

Wspólne przeciêcie wstêgi przez profesorów Edmunda
Wittbrodta � Ministra Edukacji Narodowej i Krzysztofa
Wawryna � Rektora Politechniki Koszaliñskiej, otwo-
rzy³o po 22 latach budowy, nowy gmach tej uczelni.

Wyst¹pienie Ministra Edukacji Narodowej � prof. Edmunda Wittbrodta
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Politechnika kszta³ci obecnie 18 ty-
siêcy studentów i jest jedn¹ z najszyb-
ciej rozwijaj¹cych siê uczelni w kraju, co
podkre�li³ podczas grudniowej uroczy-
sto�ci minister prof. Edmund Wittbrodt.
Rektor Politechniki, prof. Krzysztof
Wawryn stwierdzi³ natomiast, ¿e �mimo
postêpu w inwestycjach, uczelnia wci¹¿
potrzebuje nowych obiektów. I chocia¿
dysponuje ju¿ powierzchni¹ u¿ytkow¹ po-
nad 50 tysiêcy metrów kwadratowych, to
w przeliczeniu na jednego studenta wca-
le nie jest ona wystarczaj¹ca, jest wrêcz
kilkakrotnie za niska�.

Rektor zapowiedzia³ jednocze�nie
dalsz¹ rozbudowê i rozwój oferty dydak-
tycznej uczelni: �Chc¹c sprostaæ potrze-
bom nadchodz¹cych czasów i coraz wy-
¿szym wymaganiom, stawianym przed
uczelniami, bêdziemy rozwijaæ dotych-
czasowe i wprowadzaæ nowe kierunki
kszta³cenia, takie jak np. geodezja i kar-
tografia, biotechnologia, czy germanisty-
ka. Stale bêdziemy musieli budowaæ nowe
obiekty i dbaæ nie tylko o dobre warunki
lokalowe, ale i o wyposa¿enie sal oraz
laboratoriów w nowoczesn¹ aparaturê,
infrastrukturê informatyczn¹ i �rodki au-
diowizualne�.

(RD) Rektor prof. Krzysztof Wawryn i Rektor doc. Jerzy Smoleñski

Wyst¹pienie dziekana Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska � prof. Zdzis³awa Pi¹tka
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Z ¿yciorysu naukowego Profesora
Prof. dr hab. in¿. Jerzy Kaniewski urodzi³ siê w 1939 roku

w Skadowsku na Ukrainie. Dyplom in¿yniera uzyska³ w 1963 r.
w Niemczech na Uniwersytecie Technicznym w Dre�nie na
Wydziale Elektrotechniki, a stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych w 1970 r. na Politechnice Kijowskiej na Wydziale
Automatyki i Techniki Obliczeniowej. Po ukoñczeniu studiów
pracowa³ na Politechnice Kijowskiej do 1991 roku jako asy-
stent, starszy wyk³adowca, a potem docent.

Stopieñ naukowy doktora habilitowanego uzyska³
w 1991 r. równie¿ na Politechnice Kijowskiej na Wydziale
Informatyki i Techniki Obliczeniowej, gdzie w 1992 r. otrzy-
ma³ stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku �
profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe do-
tyczy³y informatyki, a zw³aszcza metod i systemów równo-
leg³ego przetwarzania informacji.

Profesor Jerzy Kaniewski podj¹³ pracê w Politechnice Ko-
szaliñskiej w 1996 roku, najpierw na stanowisku profesora
nadzwyczajnego � a nastêpnie zwyczajnego.

Dorobek naukowo-badawczy profesora jest du¿y. Wypro-
mowa³ 1 doktora habilitowanego i 10 doktorów, oraz by³
cz³onkiem dwóch rad naukowych ds. przewodów habilita-
cyjnych i doktorskich, a tak¿e recenzowa³ 5 rozpraw doktor-
skich i 2 habilitacyjne. Zosta³ uznany w �rodowisku nauko-
wym w kraju i za granic¹, o czym �wiadczy Jego cz³onko-
stwo w komitetach naukowych konferencji miêdzynarodo-
wych: Parallel Processing and Applied Mathematics; Work-
shop Parallel Numerics; Workshop on Dependable Compu-
ting (EWDC), oraz konferencjach krajowych: KKTOiUE
i RUC. By³ tak¿e cz³onkiem w kolegium redakcyjnym czaso-
pisma �Modelowanie Elektroniczne�, recenzentem prac nauko-
wych dla czasopism �Cybernetyka i Analiza Systemowa�,
�Modelowanie Elektroniczne�, oraz recenzentem referatów na
konferencje Parallel Numerics, Parallel Processing and Ap-
plied Mathematics, RUC. Bra³ udzia³ w miêdzynarodowych
programach badawczych PaCT (Parallel Computing Techno-
logie), Centralnej Inicjatywy Europejskiej i Europractice.

Po¿egnanie
przez Dziekana Wydzia³u Elektroniki
� prof. Andrzeja Guziñskiego
Wasza Magnificencjo, Szanowni zebrani!
Serdecznie dziêkujê wszystkim tym, którzy przy-

byli po¿egnaæ Pana profesora Jerzego Kaniewskiego.
Szczególnie serdecznie dziêkujê kolegom, którzy

opiekowali siê zmar³ym w ostatnich tygodniach
i dniach Jego ¿ycia, dodaj¹c Jemu otuchy i poczucia,
¿e nie jest sam.

Profesor Jerzy Kaniewski by³ wybitnym naukow-
cem. Przyjecha³ z Kijowa, z Politechniki Kijowskiej,
lecz szybko wtopi³ siê w nasz¹ polsk¹ i koszaliñsk¹ rze-
czywisto�æ. Ma ogromne zas³ugi dla Wydzia³u Elek-
troniki Politechniki Koszaliñskiej, wprowadzi³ i roz-
win¹³ nowe kierunki naukowe, jak synteza systemów
cyfrowych i projektowanie reprogramowalnych uk³a-
dów cyfrowych. Nawi¹za³ wspó³pracê z firm¹ Aldec
z Kalifornii, co zaowocowa³o pomoc¹ dla Wydzia³u
w postaci komputerów i oprogramowania, a tak¿e sta-
¿ami naszych pracowników i studentów w Stanach
Zjednoczonych.

By³ aktywnym naukowcem, wiele publikowa³. Na
dwa miesi¹ce przed �mierci¹ wypromowa³ ostatniego
swojego doktora, pierwszego swojego doktora na na-
szym Wydziale.

By³ tak¿e dobrym dydaktykiem, cenionym, lubia-
nym i szanowanym przez studentów. By³ tak¿e naszym
koleg¹ i przyjacielem.

Do ostatnich swoich dni walczy³ z okrutn¹ choro-
b¹, by³ bardzo dzielny. By³ wspania³ym cz³owiekiem.
Twoje ¿ycie Jurku zatoczy³o okr¹g od narodzin do
�mierci. Dziel¹c d³ugo�æ tego okrêgu przez liczbê π
mo¿na wyznaczyæ �rednicê Twojego ¿ycia. Zgodnie
z powiedzeniem Memento Mori ka¿dy z nas ma swo-
j¹ �rednicê ¿ycia. Szkoda, ¿e Twoja by³a zbyt krótka.

Jest to dla Twojej rodziny, kolegów, przyjació³ wiel-
ka strata, niepowetowana tak¿e strata dla Wydzia³u
i ca³ej Politechniki Koszaliñskiej.

¯egnaj drogi profesorze, drogi kolego i przyja-
cielu.

Proszczawaj szanownyj profesore, lubyj dru¿e
i koleho!

WSPOMNIENIE

Prof. dr hab. in¿. Jerzy Kaniewski
(1939 � 2001)
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dziwych zawodowców. Mo¿na by³o pozazdro�ciæ mu uporu i
energii. Pomaga³ nam rozwi¹zywaæ nie tylko problemy zawo-
dowe i naukowe, a tak¿e ¿yciowe. Dlatego ludzi ci¹gnêli do
niego, a on szczerze siê dzieli³ z nimi swoj¹ wiedz¹ i do�wiad-
czeniem. Wynikiem ¿ycia naukowego profesora Kaniewskie-
go, nie licz¹c 350 publikacji i projektów, sta³o siê 11 jego
uczniów � doktorów, z których jeden jest ju¿ doktorem habili-
towanym.

Szybko mija³y lata wspó³pracy z Profesorem. Uczniowie
powoli stawali siê �wilkami� � zawodowcami, mog¹cymi sa-
modzielnie rozwi¹zywaæ nawet najtrudniejsze zadania nauko-
we i projektowe, a Promotor bardziej zajmowa³ siê prac¹ or-
ganizacyjn¹. Ale zawsze odczuwali�my tê ��cianê� w postaci
Profesora, która w trudnej chwili na pewno nas ochroni. Nie-
stety, nagle stracili�my Promotora, i razem z Nim tê wirtualn¹
�cianê z kamienia, chroni¹c¹ nas od problemów. Có¿, trudno.
¯ycie trwa dalej. Bêdziemy robili swoje dalej. Bêdziemy siê
starali kiedy� zostaæ podobnymi promotorami i wychowaæ po-
dobnych uczniów. Bêdziemy pamiêtaæ Go wiecznie.

Doktoranci prof. Jerzego Kaniewskiego:
dr in¿. Dariusz Gretkowski

dr in¿. Natalia Maslennikowa
dr in¿. Oleg Maslennikow

dr hab. in¿. Roman Wyrzykowski

By³ z nami podczas uroczystaci otwarcia roku akademickiego 2000/2001 na Wydziale Elektroniki

Znamy prof. Jerzego Kaniewskiego od wrze�nia 1981 r.,
kiedy my � 18-, 19-letni absolwenci szkó³ �rednich � podjêli-
�my studia na Wydziale Informatyki i Techniki Obliczeniowej
Politechniki Kijowskiej, jako studenci I roku specjalno�ci Tech-
nika Obliczeniowa.

W tamtym okresie ka¿da grupa akademicka mia³a swego
kuratora (opiekuna) � jednego z nauczycieli akademickich tej
katedry, która prowadzi³a odpowiedni¹ specjalno�æ. Naszym
kuratorem okaza³ siê wtedy docent Katedry Techniki Oblicze-
niowej dr in¿. Jerzy Kaniewski. Ju¿ na pierwszych zebraniach
grupy i spotkaniach z kuratorem od razu zauwa¿yli�my, ¿e je-
¿eli chodzi o nauczanie, nasz opiekun jest cz³owiekiem bar-
dzo wymagaj¹cym i bezkompromisowym dla studentów. Jed-
nak szybko siê okaza³o, ¿e Pan Doktor jest ostry i surowy,
czasami nawet nieub³agany, tylko dla leniwych, du¿o gadaj¹-
cych i nic nierobi¹cych studentów i pracowników, ale równo-
cze�nie jest bardzo opiekuñczy w stosunku do ludzi pracowi-
tych. By³ kierownikiem laboratorium naukowo-badawczego,
zajmuj¹cego siê projektowaniem, wykonaniem i nastêpnie
sprawdzaniem egzemplarzy testowych nowych systemów cy-
frowego przetwarzania sygna³ów. Czêsto powtarza³, ¿e urz¹-
dzenie musi byæ zaprojektowane i wykonane w taki sposób,
¿eby dzia³a³o �nie w zasadzie�, a w obudowie. Ci¹gle nas po-
gania³ i podpycha³. Teraz rozumiemy, ¿e taka postawa mia³a
na celu wychowanie nas na ludzi odpowiedzialnych i praw-

Wspomnienie o Promotorze

WSPOMNIENIE
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Edytorski sukces
W pa�dzierniku 2000 r. Wydawnic-

two Naukowe PWN opublikowa³o ksi¹¿-
kê monograficzn¹ dr hab. in¿. Anny
M. Anielak pt. �Chemiczne i fizykoche-
miczne oczyszczanie �cieków�. W ksi¹¿-
ce opisano fizykochemiczne procesy sto-

sowane w in¿ynierii �rdowiska � neura-
lizacjê, utlenianie i redukcjê, koagulacjê,
adsorpcjê, flotacjê, wymianê jonow¹
i procesy membranowe. Teoretyczne
podstawy tych procesów przedstawiono
w powi¹zaniu z teori¹ zjawisk zachodz¹-
cych na granicy faz w podwójnej war-
stwie elektrycznej. Autorka wyja�nia
równie¿ mechanizm powstawania ³adun-
ku powierzchniowego i podwójnej war-
stwy elektrycznej. Na zakoñczenie przed-
stawia przyk³ady zastosowania opisanych
procesów do oczyszczania �cieków prze-
mys³owych i komunalnych.

Prezentowany materia³ jest wynikiem
studiów i w³asnych rozwa¿añ teoretycz-
nych, a tak¿e wieloletniej wspó³pracy Au-
torki z licznymi zak³adami przemys³owy-
mi. Zawiera opisy nowoczesnych urz¹-
dzeñ i technologii, w tym dotychczas nie
publikowane.

Ksi¹¿ka ma indywidualne i oryginal-
ne cechy, jest napisana dobrze, przedsta-
wia nowy punkt widzenia na problema-
tykê oczyszczania �cieków. Jest to pierw-
sza pozycja ogólnopolska, w du¿ej czê-
�ci monograficzna, w której jest przed-
stawione oczyszczanie �cieków fizyko-
chemicznymi metodami. Ksi¹¿ka ta nie
mia³a prywatnych sponsorów i po uzy-
skaniu wysokiej oceny recenzentów uka-
za³a siê nak³adem w ca³o�ci finansowa-

PWN doceni³o warto�æ ksi¹¿ki profesor Anny M. Anielak
pt. �Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie �cieków�.

nym przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej.

Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla studen-
tów in¿ynierii �rodowiska, a tak¿e che-
mii i fizykochemii. Cieszy siê du¿ym za-
interesowaniem w�ród pracowników i
studentów wielu uczelni, jednostek ba-
dawczych i projektowych. Wed³ug infor-
macji uzyskanej w Wydawnictwie, w ci¹-
gu 4 tygodni dystrybucji ksi¹¿ki w ksiê-
garniach naukowych sprzedano ponad
60% nak³adu.

Sukces jest tym wiêkszy, ¿e mimo
coraz czêstszych wydañ publikacji pra-
cowników naukowych Politechniki Ko-
szaliñskiej przez wydawnictwa central-
ne, takie jak WNT czy Arkady, ta jest
pierwsz¹ w PWN prac¹ naszej uczelni.

KRONIKA

Dnia 1.02.2001 r. na podstawie pu-
blicznej obrony rozprawy doktorskiej,
Rada Wydzia³u In¿ynierii Budowlanej
i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej nada-
³a pracownikowi Zak³adu Technologii
Wody i �cieków Politechniki Koszaliñ-
skiej � Pani Renacie �widerskiej � sto-
pieñ naukowy doktora nauk technicznych
w dyscyplinie in¿ynierii �rodowiska. Pro-
motorem pracy jest dr hab. in¿. Anna
M. Anielak, profesor Politechniki Ko-
szaliñskiej. Dysertacjê recenzowali wy-
bitni profesorowie in¿ynierii �rodowiska:
prof. zw. dr hab. in¿. Tomasz Winnicki
z Politechniki Wroc³awskiej i prof. dr
hab. in¿. Lucjan Paw³owski z Politech-
niki Lubelskiej. Obrona dysertacji pt.:
�Wp³yw wybranych obci¹¿ników na ko-

agulacjê w procesie uzdatniania wody�
odby³a siê 19 grudnia 2000 r. przed Ko-
misj¹ ds. Przewodów Doktorskich.

Na wnioski recenzentów i opinie
o wysokim poziomie rozprawy, jak i
przebieg obrony pracy doktorskiej Rada
Wydzia³u IBiS Politechniki Lubelskiej
pozytywnie zaopiniowa³a wniosek Komi-
sji ds. Przewodów Doktorskich o wyró¿-
nienie pracy doktorskiej.

Fragment recenzji prof. zw. dr hab. in¿.
Tomasz Winnickiego: �Podsumowuj¹c re-
cenzjê, stwierdzam, ¿e opiniowana rozpra-
wa jest dojrza³¹ prac¹ naukow¹ o du¿ym ³a-
dunku oryginalno�ci. Autorka wykaza³a bar-
dzo dobre przygotowanie ogólne do prowa-
dzenia badañ, kompetencjê w zakresie pra-
cy, potwierdzon¹ dobrym wyborem literatu-
ry, pomys³owo�æ w planowaniu i konsekwen-

Doktorat z in¿ynierii �rodowiska

cjê w realizacji eksperymentu. Obok tych
cech praca stwarza znaczne szanse wyko-
rzystania jej wyników w praktyce.�
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W kwietniu 1999 roku zosta³ uruchomiony pod kierunkiem
prof. dr hab. in¿. Tadeusza Piecucha temat badawczo-projek-
towy na zlecenie Przedsiêbiorstwa MK CAFÉ w zakresie ba-
dañ i opracowania technologii podczyszczania �cieków popro-
dukcyjnych z Palarni Kawy w Skibnie. W zespole badawczo-
projektowym pracowali: dr in¿. Jacek Piekarski, mgr in¿. To-
masz D¹browski, mgr in¿. Janusz D¹browski, mgr Barbara
Ko�cielnik, mgr Gra¿yna Ko�cierzyñska-Siekan, st. tech. Bo-
¿ena Miko³ajczak. Obiekt zosta³ oddany do u¿ytku w grudniu
2000 roku.

Wykonawc¹ hali technologicznej oraz instalacji wg pro-
jektu by³y koszaliñskie Firmy STOLREM oraz EKOTECH-
NIKA, kierowane przez Pana Dariusza Chanulaka oraz Pana
Henryka Wolskiego.

Jest to niew¹tpliwy sukces i konkretny wk³ad Politechniki
Koszaliñskiej w poprawê sytuacji ekologicznej regionu w za-
kresie gospodarki �ciekowej. Wyniki badañ oraz omówienie
projektu koncepcyjnego zosta³y opublikowane w Roczniku
Ochrony �rodowiska Tom I Rok 1999 oraz Tom 2 Rok 2000.

Na zdjêciu:

Instalacja podczyszczania �cieków w palarni kawy w Skibnie,
Przedsiêbiorstwo MK CAFÉ w budowie, w trakcie prowadzenia
prób w maju 2000 roku przez pracowników Katedry Technologii
Wody, �cieków i Odpadów: mgr Gra¿ynê Ko�cierzyñsk¹-Siekan,
mgr. in¿. Tomasza D¹browskiego i mgr. in¿. Janusza
D¹browskiego.

Na zdjêciu widoczne s¹: homogenizer, w którym zachodz¹
procesy koagulacji i sedymentacji grawitacyjnej, a dalej
kolumna filtracyjna i kolumna sorpcyjna. Widoczne s¹ te¿
zbiorniki betonowe osadników w trakcie budowy.

Podczyszczanie �cieków

Rada Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w dniu 9 stycznia 2001 roku,
na podstawie publicznej obrony rozpra-
wy doktorskiej, nada³a Pani Marii
Siwko stopieñ naukowy doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie nauki o poli-
tyce, specjalno�æ komunikowanie masowe.

Promotorem pracy jest dr hab. Bo-
gus³aw Polak, profesor Politechniki
Koszaliñskiej. Pracê doktorsk¹ recenzo-
wali: prof. dr hab. Bogumi³a Kosmano-
wa (UAM) oraz prof. dr hab. Andrzej
Chodubski (Uniwersytet Gdañski). Dr
Maria Siwko jest pracownikiem akade-
mickim na Wydziale Ekonomii i Zarz¹-

Doktorat z �mediów i komunikowania�
dzania w Katedrze Nauk Humanistycz-
nych i Stosunków Miêdzynarodowych.

Fragment recenzji prof. dr hab. An-
drzeja Chodubskiego: �Zaprezentowany
w dysertacji problem poznawczy nale¿y do
tzw. standardów �wiatowych we wspó³cze-
snych badaniach nauk spo³ecznych; sta-
nowi on przyk³ad naukowej analizy �miêk-
kiej� problematyki, jak¹ s¹ systemy war-
to�ci, formy dyskursu, mentalno�æ zbioro-
wa � procesowy charakter ¿ycia spo³ecz-
nego i politycznego pozostaj¹cy w nie-
ustannym toku �stawania siê�. Wyj¹tko-
wy wymiar poznawczy stanowi badanie
postaw, zachowañ, warto�ci m³odzie¿y w
procesie wa¿nych przemian politycznych.�
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Regionalny Punkt Kontaktowy 5. Pro-
gramu Ramowego Unii Europejskiej, któ-
ry dzia³a w uczelni, zorganizowa³ dwa
spotkania szkoleniowe z wysokimi ran-
g¹ specjalistami na szczeblu krajowym,
zajmuj¹cymi siê wspó³prac¹ naukow¹
Polski z krajami UE w ramach 5. PR. Or-
ganizacjê spotkañ koordynowa³ prof. B.
Storch � prorektor ds. nauki, który wzi¹³
udzia³ w obydwu spotkaniach.

Pierwsze spotkanie pn. �Nowoczesne
technologie dla nowych produktów. Finan-
sowanie innowacji�, odby³o siê 12 grud-
nia 2000 roku w sali posiedzeñ przy ul.
Rac³awickiej. Na spotkanie zaproszono
naukowców z politechniki oraz przedsta-
wicieli: Koszaliñskiej Izby Przemys³owo-
Handlowej, Koszaliñskiej Agencji Roz-

przedsiêbiorstw oraz nauczycieli akade-
mickich i studentów.

Bogdan Rokosz omówi³ europejskie
programy badawcze, w których Polska
uczestniczy od 1991 roku, czyli od mo-
mentu podpisania Uk³adu Stowarzysze-
niowego. Programy maj¹ na celu zwiêk-
szenie konkurencyjno�ci gospodarki eu-
ropejskiej wobec USA i Japonii.

Kolejny � 5. PR s³u¿y rozwi¹zaniu pro-
blemów poprawy jako�ci ¿ycia, przyjazne-
go �rodowiska informacyjnego, konkuren-
cyjnego i zrównowa¿onego wzrostu oraz
energii i �rodowiska, a tak¿e integracji spo-
³eczeñstw krajów UE, poprzez programy
stypendialne umo¿liwiaj¹ce wymianê na-
ukowców z instytucji europejskich. Rol¹
5. PR jest racjonalne zarz¹dzanie osi¹gniê-
ciami nauki i potencja³em naukowym.

Komisja Europejska (KE) wspomaga
z bud¿etu programów ramowych rozmaite
formy wspó³pracy miêdzynarodowej, w
tym wspólne projekty badawcze, konferen-
cje i inne spotkania naukowe, sieci nauko-
we i stypendia badawcze. Wnioski sk³ada-
ne s¹ przez grupy partnerów z ró¿nych kra-
jów w odpowiedzi na og³aszane przez KE
konkursy (calls for proposals). Oceny zg³o-
szonych propozycji dokonuj¹ miêdzynaro-
dowe zespo³y niezale¿nych ekspertów. In-
stytucje z krajów cz³onkowskich UE i kra-
jów stowarzyszonych z programem ramo-
wym, uczestnicz¹ce w realizacji przyjêtych
projektów, otrzymuj¹ �rodki na pokrycie do
50% ca³kowitych kosztów swego udzia³u
(g³ównie instytuty badawcze i firmy prze-
mys³owe) lub do 100% tzw. kosztów dodat-
kowych (przede wszystkim szko³y wy¿sze).

Wymiernym efektem spotkania w Po-
litechnice Koszaliñskiej z polskim dyplo-
mat¹ w UE � panem Bogdanem Roko-
szem, by³y deklaracje kolejnych instytu-
cji regionu Pomorza �rodkowego, doty-
cz¹ce konkretnej wspó³pracy z nasz¹
uczelni¹ w zakresie 5. PR.

Spotkania dotycz¹ce 5. PR

woju Regionalnego, Fundacji Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Urzêdu Miasta i Na-
czelnej Organizacji Technicznej.

Spotkanie poprowadzi³ prof. B. Storch,
który na wstêpie przedstawi³ ciekaw¹ pre-
zentacjê komputerow¹ na temat �Rola 5.
PR w rozwoju badañ naukowych� i prze-
kaza³ ogólne informacje o 5. PR, jego funk-
cjonowaniu i zasadach udzia³u.

Nastêpnie g³ówny go�æ spotkania �
mgr in¿. Zbigniew Turek, który jest Ko-
ordynatorem Krajowym 3. Programu Te-
matycznego (Konkurencyjny i zrówno-
wa¿ony wzrost), omówi³ tematykê �In-
nowacji i badañ naukowych dla przed-
siêbiorstw w 5. PR�, w tym statystykê
udzia³u polskich zespo³ów w 5. PR, wa-
runki konkursów w 2001 roku oraz finan-
sowanie projektów. Omawiano tematy
badawcze uczelni odpowiadaj¹ce priory-
tetom 3. PT. Rozwa¿ano mo¿liwo�ci
udzia³u w 5. PR w oparciu o istniej¹ce
kontakty miêdzynarodowe Politechniki
Koszaliñskiej oraz o nowe kontakty �
wynikaj¹ce z jej uczestnictwa w europej-
skiej sieci punktów kontaktowych 5. PR.
Koordynator Krajowy � pan Zbigniew Tu-
rek, który jest absolwentem Wydzia³u Me-
chanicznego naszej uczelni � zadeklaro-
wa³ swoj¹ szczególn¹ pomoc w skojarze-
niu partnerów i przygotowaniu wniosków
do otwartych i nastêpnych konkursów.

Drugie spotkanie odby³o siê 5 stycz-
nia 2001 roku, w auli politechniki przy
ul. Rac³awickiej, z Bogdanem Rokoszem
� radc¹ w Przedstawicielstwie RP przy
Unii Europejskiej w Brukseli, który jest
odpowiedzialny za wspó³pracê Polski
z krajami Unii Europejskiej w 5. Progra-
mie Ramowym. Tematem spotkania by³a
�Rola europejskich programów badaw-
czych w rozwoju regionów�. Na spotka-
nie zaproszono przedstawicieli samorz¹-
dów z regionu koszaliñskiego i s³upskie-
go, przedstawicieli ma³ych i �rednich

Bogdan Rokosz � radca w Przedstawicielstwie RP
przy Unii Europejskiej w Brukseli

Zbigniew Turek � Koordynator Krajowy
3. Programu Tematycznego
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Do za³o¿enia regionalnego oddzia³u PTH wymagana jest
minimalna liczba 10 cz³onków. W Koszalinie to kryterium zo-
sta³o spe³nione i 15 grudnia ub. roku w sali senatu naszej uczelni
odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie nowego oddzia³u.

Wydarzenie to nale¿y uznaæ za du¿y sukces i osobiste �wiê-
to prof. Tomasza Heesego, który w czasie 13 lat pracy w na-
szej Uczelni, nieposiadaj¹cej wcze�niej ¿adnych tradycji w tym
zakresie, stopniowo i konsekwentnie rozbudowywa³ zespó³
ukierunkowany na badania biologii wód (obecnie Katedra Bio-
logii �rodowiskowej) oraz organizowa³ sieæ wspó³pracy.
W sk³ad grupy za³o¿ycielskiej oddzia³u wesz³a wiêkszo�æ pra-
cowników Katedry oraz 2 osoby z Pañstwowej Inspekcji Ochro-
ny �rodowiska, zajmuj¹ce siê biologiczn¹ ocen¹ jako�ci wód.

W zebraniu, oprócz cz³onków � za³o¿ycieli Oddzia³u, wziêli
udzia³: przewodnicz¹cy Towarzystwa � prof. Andrzej Górniak
i sekretarz Zarz¹du G³ównego � dr Jan Igor Rybak. Wed³ug
ich opinii wyrazili w ten sposób rangê wydarzenia, jakim by³o
powstanie oddzia³u w naszym mie�cie. Swoj¹ obecno�ci¹ za-
szczycili nas równie¿ dziekan i prodziekan Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii �rodowiska PK.

W g³osowaniu zosta³ wy³oniony Zarz¹d Oddzia³u PTH
w sk³adzie: dr Wojciech Puchalski � przewodnicz¹cy Oddzia-
³u, dr Tomasz Modzelewski � wiceprzewodnicz¹cy, mgr Ka-
tarzyna Lewicka � sekretarz, oraz mgr Alicja Zako�cielna
(z PIO�) � skarbnik.

Uczestnicy zebrania mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê z no-
wymi osi¹gniêciami techniki mikroskopowej w sprzêcie fir-
my Nikon, jednego w wiod¹cych w �wiecie producentów apa-

ratury optycznej. Taka prezentacja na razie przyczyni³a siê do
jeszcze bardziej bolesnego odczucia przez nas ograniczeñ fi-
nansowych uczelni. Mamy jednak nadziejê, ¿e kiedy� bêdzie
lepiej. Kolejna prezentacja w wykonaniu dr Ireneusza Mora-
czewskiego zachêci³a nas do zakupu (na to ju¿ nas bêdzie staæ!)
multimedialnego programu �Flora ojczysta�, pozwalaj¹cego
na szybkie i ³atwe oznaczenie gatunku dowolnej ro�liny, na-
wet na podstawie ma³o profesjonalnego opisu. Nasi studenci
bêd¹ chyba zadowoleni, gdy zawarte w programie mechani-
zmy sztucznej inteligencji bêd¹ pracowaæ za nich.

W czasie zebrania dr Wojciech Puchalski przedstawi³ refe-
rat �Doliny rzeczne jako zintegrowany system ekologiczny�.
Temat ten jest jednym z podstawowych kierunków zaintere-
sowañ Katedry Biologii �rodowiskowej i naszego oddzia³u
PTH. Jego zakres wykracza poza tradycyjne w hydrobiologii
rozumienie ekosystemów wodnych, a tak¿e ma znaczenie apli-
kacyjne w optymalizacji zagospodarowania i ochrony uk³a-
dów krajobrazowych.

W tym w³a�nie kierunku bêd¹ siê rozwijaæ zamierzenia
koszaliñskiego oddzia³u Towarzystwa. Planujemy w ci¹gu roku
organizowanie kilku sesji referatowych z udzia³em zaproszo-
nych go�ci spoza naszego o�rodka. W nastêpnych latach przy-
gotujemy dwie ogólnopolskie konferencje naukowe na temat
interakcji wód powierzchniowych i podziemnych oraz renatu-
ryzacji rzek. Planujemy kontynuowaæ tradycjê wzajemnych
odwiedzin naukowych z zespo³ami z ró¿nych o�rodków ba-
dawczych w kraju, zapocz¹tkowan¹ dwa lata temu przez za-
proszenie zespo³u z Zak³adu Biologii Wód PAN w Krakowie

¯ycie naukowe w Koszalinie staje siê coraz bardziej
intensywne i zró¿nicowane. Od nowego roku przyby³ nam
jeszcze jeden oddzia³ ogólnopolskiego stowarzyszenia
naukowego � tym razem Polskiego Towarzystwa Hydro-
biologicznego. Jest to ju¿ dwunasty oddzia³ licz¹cego
ponad 500 cz³onków towarzystwa w kraju.

KRONIKA

Stowarzyszenie
hydrobiologów
w Koszalinie
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na Forum Hydrobiologiczne �Pó³noc � Po³udnie�. Liczymy
równie¿ na sukcesy naszych magistrantów w organizowanych
przez Zarz¹d G³ówny PTH konkursach im. Profesora Mariana
Gieysztora na najlepsze prace magisterskie w zakresie badañ
�rodowiska wodnego.

Z wa¿niejszych kierunków dzia³ania ca³ego Towarzystwa
nale¿y wymieniæ organizowane co 3 lata Zjazdy Hydrobiolo-
gów Polskich. Ostatni, 18 z kolei, odby³ siê we wrze�niu ub.
roku w Bia³ymstoku. Towarzystwo organizuje równie¿ mniej-
sze, specjalistyczne konferencje; w najbli¿szej z nich, na te-
mat �Nauczanie hydrobiologii w szko³ach wy¿szych� w Kazi-
mierzu Dolnym w kwietniu b.r. wezm¹ udzia³ prof. Tomasz
Heese i mgr Magdalena Lampart-Ka³u¿niacka. W 2001 roku
ZG PTH zamierza zorganizowaæ dwa kursy-warsztaty z cyklu
�Hydrobiologia�: �Ro�liny litoralu i zwierzêta z nimi zwi¹za-
ne� oraz �Mikroorganizmy i grzyby wodne, ekotoksykologia
i specjalne techniki badawcze�. W maju planowane s¹ VIII
Ogólnopolske Warszaty Bentologiczne, tym razem pod has³em
�Wielkie Jeziora Mazurskie, zagro¿enia i ochrona�.

KRONIKA

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne prowadzi rozwi-
niêt¹ dzia³alno�æ wydawnicz¹. W serii �Fauna S³odkowodna
Polski�, obejmuj¹cej monografie i klucze do oznaczania po-
szczególnych grup fauny wodnej ukaza³o siê drukiem 31 to-
mów. Towarzystwo wydaje �Wiadomo�ci Hydrobiologiczne�
- dodatek do publikowanego przez Instytut Ekologii PAN kwar-
talnika �Wiadomo�ci Ekologiczne�.

W ramach Towarzystwa dzia³aj¹ dwie sekcje problemo-
we: bentologiczna i zooplanktonowa, w trakcie organizacji jest
sekcja hydrochemiczna.

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne jest zbiorowym
cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Limnologiczne-
go (SIL), organizuj¹cego co 3 lata kongresy o wysokiej ran-
dze naukowej. Z naszego oddzia³u dr Puchalski jest indywi-
dualnym cz³onkiem SIL. Warto dodaæ, ¿e wiceprzewodnicz¹-
c¹ Zarz¹du G³ównego SIL jest prof. Anna Hillbricht-Ilkowska

z Instytutu Ekologii PAN. Oprócz nieprzeciêtnych zas³ug oso-
bistych Pani Profesor, ten wybór jest potwierdzeniem wyso-
kiej rangi polskiej hydrobiologii w nauce �wiatowej.

dr Wojciech Puchalski

W grudniu zosta³a podpisana umowa
na realizacjê zadania polegaj¹cego na
utworzeniu sieci punktów konsultacyj-
nych dla m³odzie¿y, co pozwoli na:
� ³atwiejszy, nieograniczony dostêp do

informacji,
� wymianê informacji, us³ug i specja-

lizacji pomiêdzy partnerami w sieci,
� odpowiedni¹ dystrybucjê materia³ów

informacyjnych i szkoleniowych,
� zacie�nienie wspó³pracy pomiêdzy

instytucjami m³odzie¿owymi,
� rozpowszechnianie sprawdzonych

rozwi¹zañ i metod walki z bezrobo-
ciem m³odzie¿y,

� stworzenie efektywnych metod roz-
wi¹zywania problemów bezrobocia
m³odzie¿y.
Program przewidziany jest na 2001

rok. Od stycznia do czerwca 2001 roku
zaplanowano czê�æ szkoleniow¹ i eduka-
cyjn¹ dla cz³onków sieci. Natomiast od
czerwca do grudnia 2001 roku bêdziemy
prowadziæ monitoring dzia³alno�ci insty-
tucji, które przyst¹pi³y do sieci punktów
konsultacyjnych dla m³odzie¿y.

Do projektu zosta³y zaanga¿owane in-
stytucje z Koszalina, S³upska i Karlina,
m.in.:
� Powiatowy Urz¹d Pracy w Koszalinie,

� Ochotnicze Hufce Pracy w Koszalinie,
� Stowarzyszenie Studentów i Absol-

wentów Politechniki Koszaliñskiej
�MILLENNIUM�,

� Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
�M³odzi M³odym� w Koszalinie,

� Stowarzyszenie �PROMEDICA�
w Koszalinie,

� Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
i Ludzi Pracy w Koszalinie,

� S³upskie Stowarzyszenie Innowacji
Gospodarczych i Przedsiêbiorczo�ci,

� Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno-
Gospodarczych w Koszalinie.
Program ma charakter pilota¿owy, jest

adresowany g³ównie do instytucji pozarz¹-
dowych, non profit. Utworzenie sieci u³a-
twi m³odzie¿y poszukiwanie optymalnych
rozwi¹zañ w sytuacji poszukiwania pracy
lub tworzenia w³asnego przedsiêbiorstwa.

Agnieszka Kopy³owska
FCIiP w Koszalinie

Program pracy z m³odzie¿¹
W 2000 roku Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci z siedzib¹ w Ko-
szalinie przy al. Monte Casino 2 wygra³a konkurs emitowany przez Fundacjê im.
Stefana Batorego pt. �Modelowe programy pracy z m³odzie¿¹ � Podaj dalej�.
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W dniach 5�10 listopada 2000 roku odby³a siê w Antalyi
(poludniowa Turcja) �wiatowa Konferencja Naukowa pn. �In-
ternational Symposium on Multiphase Flow and Transport
Phenomena�, po�wiêcona wynikom badañ teoretycznych i do-
�wiadczalnych w zakresie wszystkich dyscyplin i zastosowañ
przep³ywów wielofazowych. Organizatorem konferencji by³y:
International Centre for Heat and Mass Transfer oraz Center
for Technological Education Holon, Israel. Przewodnicz¹cym
Komitetu Organizacyjnego by³ prof. David Moalem Maron z
Center for Technological Education Holon w Israelu. Obrady
konferencji przebiega³y w luksusowym Clubhotelu Corinthia,
w miejscowo�ci Tekirova, oddalonej o 70 km na po³udniowy
zachód od Antalyi. By³o to kolejne �wiatowe spotkanie spe-
cjalistów, którzy prowadz¹ prace teoretyczne i do�wiadczalne
w zakresie przep³ywów wielofazowych.

G³ównymi tematami konferencji by³y zagadnienia:
1. Modelowanie przep³ywów wielofazowych.
2. Badania eksperymentalne.
3. Systemy ciecz � ciecz.
4. Systemy ciecz � gaz.
5. Systemy ciecz � cia³a sta³e.
6. Efekty wymiany ciep³a i masy w uk³adach wielofazowych.
7. Procesy separacji.
8. Procesy ekstrakcji.
9. Nowoczesna aparatura badawcza.

10. Zastosowania przemys³owe wyników badañ modelowych
i eksperymentalnych.
W konferencji wziê³o udzia³ blisko stu uczestników z 24

pañstw, ze wszystkich kontynentów. Wyg³oszono ponad 100
referatów. Przybyli reprezentanci takich krajów, jak Australia,
Brazylia, Chiny, Dania, Francja, Gruzja, Hiszpania, Indie, Izra-
el, Japonia, Kanada, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Polska, Por-
tugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Tanzania, Tur-
cja, USA, Wielka Brytania. Z Polski przyby³o 7 osób. Byli to
przedstawiciele Politechniki Gdañskiej (prof. J. Cie�liñski, dr
D. Mikielewicz), Politechniki Poznañskiej (prof. L. Broniarz-
Press), Politechniki Warszawskiej (prof. S. Wroñski, dr E. D³u-
ska) oraz pracownicy Politechniki Koszaliñskiej (prof. Z. Bi-
licki i dr T. Bohdal).

Pracownicy Politechniki Koszaliñskiej zaprezentowali
dwa referaty.
1. Z. Bilicki: �Modelling the evolution of negative pressure

measured during flashing of water�.
2. T. Bohdal, Z. Bilicki: �On the wave character of develop-

ment of bubble boiling in channel flow�.
Obie prezentowane prace dotycz¹ zjawisk dynamicznych

wystêpuj¹cych podczas rozwoju wrzenia pêcherzykowego w
kanale rurowym i zosta³y wykonane w ramach grantu KBN
nr 8 T10B 064 18 na temat �Badanie rozwoju wrzenia pêche-
rzykowego czynników ch³odniczych w kanale�. Kierownikiem
grantu realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Koszaliñskiej jest dr in¿. Tadeusz Bohdal.

Pierwsza praca prezentuje model teoretyczny opisuj¹cy
spadek ci�nienia podczas przep³ywu mieszaniny dwufazowej

w kanale rurowym o zmiennej �rednicy. Wyja�niono mo¿li-
wo�æ chwilowego wystêpowania ujemnych ci�nieñ podczas
takiego przep³ywu.

Druga praca zawiera oryginalne wyniki badañ eksperymen-
talnych zjawiska rozwoju wrzenia pêcherzykowego w ogrze-
wanym kanale rurowym wywo³anym gwa³townym spadkiem
ci�nienia. Okre�lono prêdko�ci przej�cia frontu wrzenia, któ-
ry powstaje na koñcu ogrzewanego kana³u i przemieszcza siê
w kierunku przeciwnym do przep³ywu czynnika.

Obie prace potwierdzaj¹ tezê o falowym charakterze roz-
woju wrzenia oraz ¿e uk³ady dwufazowe wykazuj¹ ma³o do-
tychczas zbadane w³a�ciwo�ci falowe. Prezentowane prace spo-
tka³y siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników konferencji
i zosta³y wysoko ocenione.

Pracownicy Katedry Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa Po-
litechniki Koszaliñskiej uczestnicz¹c w konferencji w Antalyi
mieli okazjê zapoznaæ siê z najnowszymi wynikami badañ w
zakresie przep³ywów wielofazowych, metodami badawczymi
oraz aplikacjami w tym zakresie. Organizowane spotkania przy
kawie i uroczysty bankiet sprzyja³y nawi¹zywaniu prywatnych
kontaktów miêdzynarodowych.

Dobr¹ atmosferê zapewnia³o równie¿ po³o¿enie geograficz-
ne miejsca obrad konferencji. Clubhotel Corinthia w miejsco-
wo�ci Tekirova znajduje siê nad Morzem �ródziemnym, w bez-
po�rednim s¹siedztwie pla¿y. Panuje tu wspania³y klimat, bar-
dzo przyjazny dla przybyszów jesieni¹. Latem jest tu bardzo
ciep³o, ale jesieni¹ (nawet w listopadzie) w ci¹gu dnia tempe-

Przed Centrum Kongresowym w miejscowo�ci Tekirova
� prof. Z. Bilicki i dr T. Bohdal

Turecka wyprawa Na �wiatowej Konferencji Naukowej International Sympo-
sium on Multiphase Flow and Transport Phenomena, która
odby³a siê w Antalyi w po³udniowej Turcji, wyniki swoich
badañ naukowych zaprezentowali pracownicy Katedry Tech-
niki Cieplnej i Ch³odnictwa

O udziale pracowników politechniki w wa¿nych konferencjach naukowych

KONFERENCJE
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ratura powietrza osi¹ga w cieniu 25�27
stopni Celsjusza. Temperatura wody w
morzu jest niewiele ni¿sza (oko³o 24
stopni). W czasie konferencji ca³y czas
�wieci³o s³oñce, co sprzyja³o pla¿owaniu.
W wolnych chwilach uczestnicy konfe-
rencji wylegiwali siê na s³oñcu doskona-
l¹c swoj¹ opaleniznê. Hotel posiada rów-
nie¿ w³asny basen, gabinety odnowy, kor-
ty tenisowe, kluby, paby, amfiteatr itp.
Nale¿y dodaæ, ¿e kompleks hotelowy Co-
rinthia z jednej strony po³o¿ony jest nad
morzem, a z drugiej strony s¹ piêkne góry,
gdzie mo¿na uprawiaæ sporty zimowe.
Uczestnicy konferencji podczas jednego
poranka udali siê na piesz¹ wycieczkê w
góry, aby podziwiaæ piêkne widoki wy-
brze¿a Morza �ródziemnego.

W ramach konferencji zorganizowa-
no wycieczkê do miejscowo�ci Antalya.
Jest to historyczne miasto po³o¿one na

wybrze¿u Morza �ródziemnego. Wizyta
w muzeum archeologicznym pobudza³a
do refleksji. Tutaj, na ziemi tureckiej, na
pocz¹tku naszej ery znale�li schronienie
pierwsi chrze�cijanie. Tutaj prowadzi³
swoj¹ dzia³alno�æ �wiêty Pawe³, �wiêty
Miko³aj. Do dzisiaj zachowa³o siê wiele
zabytków z tamtego okresu. S¹ to piêkne
rze�by, freski, rysunki, wyroby metalo-
we, bi¿uteria.

Organizator przygotowa³ równie¿ dla
zainteresowanych odp³atn¹ wycieczkê do
Cappadoci. Z oferty tej skorzystali pra-
cownicy Politechniki Koszaliñskiej.

Cappadocia po³o¿ona w centralnej
Turcji zachwyca swoim krajobrazem.
Znajdujemy tu przepiêkne góry i pagór-
ki powsta³e w wyniku dzia³ania wulka-
nów i ruchów tektonicznych Ziemi.
Przypominaj¹ swym wygl¹dem
sto¿ki, walce, kolumny, grzyby z du-
¿ymi kapeluszami. Krajobraz niekie-
dy wygl¹da jak nieziemski, ksiê¿y-
cowy lub marsjañski, prosto z filmu
�science fiction�. Liczne ska³y maj¹
porowat¹ budowê przypominaj¹c¹
pumeks. Mo¿na je bardzo ³atwo kru-
szyæ, dr¹¿yæ w nich otwory, zeskro-
bywaæ. Te cechy spowodowa³y, ¿e
w poprzednich wiekach tutejsi
mieszkañcy dr¹¿yli w nich koryta-
rze, pomieszczenia, ca³e mieszkania.
Wewn¹trz ska³, pod ziemi¹ powsta-
³o sze�ciopoziomowe miasto, gdzie
znale�li schronienie pierwsi chrze�cija-
nie. Infrastruktura podziemnego miasta
pozwala³a ludziom przebywaæ w nim na-
wet przez pó³ roku bez wychodzenia na
powierzchniê. Tutaj mieszkali, jedli swo-
je zapasy, spali, odpoczywali i czekali na
odjazd wrogich plemion. To podziemne
miasto mia³o swój system wentylacji, od-
prowadzenia spalin (gotowano posi³ki i
o�wietlano pomieszczenia) oraz utyliza-
cji odpadów i nieczysto�ci. Do dzisiaj za-
chowa³o siê w bardzo dobrym stanie i jest
udostêpnione dla turystów, którzy nie
cierpi¹ na klaustrofobiê.

W górach Cappadoci wewn¹trz ska³
znajdowa³y siê równie¿ klasztory, cele
mnichów, mieszkania ksiê¿y, kaplice i
ko�cio³y. Do dzisiaj zachowa³y siê ca³e po-
mieszczenia ozdobione przepiêknymi fre-
skami, które przedstawiaj¹ sceny biblijne
oraz �wiêtych i ówcze�nie ¿yj¹cych.

Cappadocia oferuje turystom nie tyl-
ko piêkne krajobrazy, ale równie¿ kom-
pleksow¹ obs³ugê. S¹ tutaj luksusowe
hotele, restauracje, nocne kluby, tureckie Trochê egzotyki

W ruinach staro¿ytnej osady
� prof. Z. Bilicki

³a�nie itp. Turystów zaprasza siê do licz-
nych firm produkuj¹cych wyroby ludo-
we, porcelanê, wyroby ze z³ota i szlachet-
nych kamieni. Po pokazie, jak powstaj¹
wyroby i po fili¿ance tureckiej kawy go-
�cie prowadzeni s¹ do luksusowych skle-
pów, gdzie mo¿na nabyæ wiele piêknych
pami¹tek, wydaj¹c oczywi�cie znaczne
sumy. Wszelkie formy p³atno�ci s¹ do-
zwolone (gotówka, ró¿ne waluty, karty
kredytowe). Aby by³o pro�ciej ceny po-
dawane s¹ w dolarach amerykañskich,
gdy¿ lir turecki ma bardzo ma³¹ warto�æ
(1 USD = 680 tysiêcy lirów tureckich).

Wizyta na ziemi tureckiej pozostanie
na d³ugo w pamiêci uczestników konfe-
rencji równie¿ ze wzglêdu na sympatycz-
ne i mi³e codzienne spotkania z miesz-

kañcami Turcji. Nale¿y tutaj wyró¿niæ
bardzo pozytywne nastawienie do przy-
byszów pracowników sklepów, biur,
�rodków transportu, hoteli itp. Ten azja-
tycki kraj jest pod wzglêdem uprzejmo-
�ci bardziej ni¿ europejski. Równie¿ ob-
s³uga w samolocie tureckich linii lotni-
czych by³a najlepsza podczas tej podró¿y.

dr in¿. Tadeusz Bohdal

Podczas zwiedzania Antalyi

W krainie ksiê¿ycowej Gór Cappadoci � dr T. Bohdal
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Do Sofii w Bu³garii, na jubileuszow¹
miêdzynarodow¹ konferencjê z okazji
50-lecia Instytutu Geografii Bu³gar-
skiej Akademii Nauk zaproszony zo-
sta³ dr hab. Micha³ Jasiulewicz prof.
nadzw. Politechniki Koszaliñskiej.

Uroczyste otwarcie jubileuszowej se-
sji odby³o siê dnia 30 listopada 2000 r. w
auli Bu³garskiej Akademii Nauk w So-
fii, a udzia³ w niej, poza uczestnikami
miêdzynarodowej konferencji naukowej,
wziêli równie¿ przedstawiciele w³adz
BAN, w³adz miejskich Sofii, przedstawi-
ciele w³adz pañstwowych, organizacji
pozarz¹dowych z kraju i zza granicy.

W czasie inauguracji konferencji wy-
g³oszony zosta³ przez Dyrektora referat
nt. �Historii rozwoju Instytutu Geografii
BAN w okresie minionych 50 lat�. Po
inauguracji Sesji Jubileuszowej rozpo-
czê³o siê 2-dniowe seminarium naukowe
w 3 sekcjach.

Uczestnicy seminarium reprezentowa-
li �rodowiska naukowe z nastêpuj¹cych
krajów: Bu³garii, Rosji, Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, Niemiec, Rumunii,
Wêgier, Albanii, Turcji, Macedonii, Ser-
bii, Polski, Jugos³awii. Polskie �rodowi-
sko naukowe reprezentowali: dr hab. Je-
rzy Bañski z Instytutu Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie oraz dr hab.
Micha³ Jasiulewicz prof. nadzw. Politech-
niki Koszaliñskiej. Obrady odbywa³y siê
w jêzyku angielskim i bu³garskim.

Prof. M. Jasiulewicz uczestniczy³ w
sekcji �Problemów ekonomicznych,
geopolitycznych i demograficznych�
i w trakcie obrad w dniu 1 grudnia wy-
g³osi³ referat pt. �Non-agriculrural acti-
vites and the problems of the rural areas
multifunctional development in West Pa-
meranian Voivodeship�. Seminarium na-
ukowe zakoñczy³o siê ¿yw¹ dyskusj¹
i podsumowaniem.

Nastêpny dzieñ, tj. 2 grudnia, po�wiê-
cony by³ prezentacji warsztatu badawcze-
go Instytutu Geografii Bu³garskiej Aka-
demii Nauk oraz na zwiedzanie Sofii.

Kolejnego dnia, tj. 3 grudnia, zorganizo-
wana zosta³a przez Instytut Geografii
Bu³garskiej Akademii Nauk wycieczka o
charakterze naukowym w rejon pó³noc-
no-zachodniej Bu³garii (obszar starych
gór), podczas której omawiano problemy
geologiczne, geomorfologiczne, osadni-
cze, ekonomiczne, etnograficzne.

Pobyt w Bu³garii i uczestnictwo w
Sesji Jubileuszowej 50-lecia Instytutu
Geografii BAN by³ bardzo po¿yteczny w
sensie naukowym oraz stworzy³ mo¿li-
wo�æ nawi¹zania wielu kontaktów ze �ro-
dowiskiem naukowym zza granicy.

W zagranicznych seminariach w Bu³garii i we W³oszech uczestniczy³ prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz z Katedry
Agrobiznesu na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania

W Bu³garskiej Akademii Nauk

Bu³garska Akademia Nauk. Otwarcie obrad plenarnych

Wycieczka w góry Ba³kany � Monastyr. Prof. M. Jasiulewicz na tle ska³ wapiennych
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W Treviglio-Bergamo we W³oszech, w dniach 16�19 li-
stopada 2000 r., odby³o siê seminarium naukowe nt.:
�AGENDA 2000 � L`Allargamento Dell`Unione Europea ad
est ei suoi riflessi in agricoltura� (AGENDA 2000 � Rozsze-
rzenie UE na Wschód i jego oddzia³ywanie na rolnictwo�),
zorganizowane przez CASA D`EUROPA DI TREVIGLIO.

W dniu 16 listopada, odby³o siê otwarcie seminarium oraz
spotkanie uczestników seminarium i przedstawicieli Komisji
Europejskiej EU w³adz miasta, regionu, przedstawicieli organi-
zatorów konferencji �Europahaus�, jak równie¿ pracowników
nauki, szkolnictwa i przedstawicieli rolnictwa z W³och. Obrady
prowadzone by³y w jêzyku w³oskim i niemieckim. Uczestnicy
seminarium reprezentowali �rodowiska naukowe, zawodowe,
administracji i organizacji spo³ecznych, z nastêpuj¹cych pañstw:
W³ochy, Niemcy, Polska, Chorwacja, Rumunia, Malta.

Dzieñ 17 listopada po�wiêcony by³ na zwiedzanie obiek-
tów zwi¹zanych z agrobiznesem, a mianowicie:
� zwiedzanie �redniej Szko³y Rolniczej w Treviglio,
� zwiedzanie jednej z najwiêkszych w Europie fabryki trak-

torów: SAME DEUTZ FAHR w Treviglio,
� zwiedzanie jednego z najwiêkszych we W³oszech i Euro-

pie zak³adu zwi¹zanego z agrobiznesem �Berlucchi� (pro-
dukcja szampanów).
Dnia 18 listopada odby³o siê seminarium naukowe w Tre-

viglio nt.: �Agenda 2000 � rozszerzenie na Wschód i jego od-
dzia³ywanie na rolnictwo�.

W seminarium udzia³ wziêli przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa W³och, Niemiec, Malty, Rumunii, pos³owie Rady
Europejskiej, przedstawiciele regionalnych organów �Europa-
haus�, przedstawiciele w³adz miasta, w³adz regionalnych, sa-
morz¹dów lokalnych z W³och, banków rolniczych, izb rolni-
czych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa.

W czasie seminarium wyg³oszone zosta³y referaty nt.:
� �Rolnictwo europejskie w kontek�cie rozszerzenia UE

na Wschód� � dr Giafranco Laccone � przedstawiciel Mini-
sterstwa Rolnictwa W³och,

� �Rolnictwo Lombardii na tle rol-
nictwa W³och� � dr Daniela Marforio �
przedstawicielka Wydzia³u Rolnictwa
Lombardii,

� �Zmiany w rolnictwie rumuñskim
w okresie transformacji� � dr Cristina
Narcisa Zlateo � przedstawicielka Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Rumunii,

� �Znaczenie biomasy w rozwoju rol-
nictwa europejskiego� � dr Heinz Kopetz
z Austrii � Prezydent Europejskiego Sto-
warzyszenia Biomasy,

� �Proces rozszerzania Unii Euro-
pejskiej na Wschód i jego wp³yw na rol-
nictwo� � prof. Pio Baissero z Akade-
mii Europeistyki FVG,

� �Mo¿liwo�ci rozszerzenia Unii
Europejskiej i proces dostosowawczy
krajów kandyduj¹cych� � dr Francesco
Fiori � Cz³onek Rady Europejskiej,

� �Rolnictwo Bawarii w aspekcie rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej� � dr Heinrich Gärtner � Przewodnicz¹cy Stowarzy-
szenia Europahaus w Bawarii,

� �Problemy dostosowañ rolnictwa pol-
skiego do Wspólnej Polityki Rolnej UE� �
prof. Micha³ Jasiulewicz z Wydzia³u Ekono-
mii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej,

� �Trudno�ci przekszta³ceñ strukturalnych
rolnictwa polskiego� � dr Bronis³aw Wy¿go-
lik � Polska Akademia Nauk,

� �Rolnictwo w gminie Treviglio na tle
rozwoju� � dr Paolo Gatti � przedstawiciel
Wydzia³u Rolnictwa w Treviglio,

� �Procesy dostosowañ w krajach kandydu-
j¹cych w aspekcie wizji przysz³ej zjednoczonej
Europy� � dr Franco Magelli � Prezydent Fir-
my �Coldiretti� w Bergamo we W³oszech.

Na temat przedstawionych referatów od-
by³a siê dyskusja, a podsumowania semina-
rium dokona³ przedstawiciel Rady Europej-
skiej � dr Francesco Fiori i przedstawiciel
Ministerstwa Rolnictwa W³och � dr Giafran-
co Laccone.

W Treviglio we W³oszech

Sala obrad CASA D`EUROPA w Treviglio � zabytkowy ko�ció³
adoptowany przez Bank Spó³dzielczy. Przy stole prezydialnym

pierwszy z lewej prof. M. Jasiulewicz

Prof. M. Jasiulewicz
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W dniach 17�20 listopada
2000 r. przebywa³ w Hattingen
w Niemczech mgr Tadeusz Szn¹j-
derski z Wydzia³u Ekonomii i Za-
rz¹dzania uczestnicz¹c w miêdzy-
narodowej konferencji ekono-
micznej na temat: �Strategies aga-
inst Mass Unemployment and
Social Exclusion�. Go�æmi spo-
tkania byli Armindo Silva z Ko-
misji Europejskiej z Brukseli, któ-
ry wygasi³ wyk³ad �Employment
Policies of The European Union
after Treaty of Amsterdam� i mi-
nister Pracy i Spraw Socjalnych
Niemiec dr Werner Tegtmeyer,
prezentuj¹cy temat �Strategies
against Mass Unemployment in
Germany�.

Ciekawy referat przedstawi³
cz³onek Parlamentu Europejskiego
Frieder Otto-Wolf: �Perspectives of
Employment Policy in European
Union and Member States�.

Na wysokim poziomie, popar-
te zebranymi danymi statystycz-
nymi, by³y wyst¹pienia prof. dr Wim van Oorschota z Uni-
wersytetu w Tilburgu z Holandii: �Government Policy, Role
of Social Partners, Civil Society and Cultural Factors in Em-
ployment Policy in Netherlands�, a tak¿e prof. dr Bent Greve
z Uniwersytetu w Roskilde z Danii na temat: �Role and Tasks
of Employers Trade Unions in Danmark�.

Tadeusz Sznajderski przedstawi³ wyst¹pienie na temat: �So-
cial Situation and Labour Market in Poland�.

Unia Europejska choæ bogata, to boryka siê z problemem
bezrobocia. Oko³o 18 mln osób jest bez pracy w krajach cz³on-
kowskich Unii. Najlepsza sytuacja socjalna jest w Holandii
i Danii. W Holandii wska�nik bezrobocia wynosi tylko 3%.
Wprowadzono na masow¹ skalê zatrudnienie na czê�æ etatu,
blisko 70% kobiet ju¿ w ten sposób pracuje. W Danii wska�-
nik bezrobocia wynosi 6%. Tydzieñ pracy trwa tu 37 godzin.
Okres pomocy bezrobotnemu wynosi 5 lat.

W Niemczech jest 4,8 mln ludzi bez pracy, wska�nik bez-
robocia kszta³tuje siê na poziomie 8%. Na zjawiska pracy i za-
trudnienia na rynku niemieckim wp³ywaj¹ znacz¹co wyjazdy
poza kraj pracowników o wysokich kwalifikacjach. Proces
wyjazdów rozpocz¹³ siê w 1993 r. i trwa do dzisiaj.

W Wielkiej Brytanii na pó³nocy kraju i w niektórych du-
¿ych aglomeracjach miejskich (w Londynie, Birmingham,
Manchesterze, Sheffield) wska�nik bezrobocia jest najwiêk-
szy i siêga 15%. W kilku ostatnich latach dziêki aktywnej po-

lityce zatrudnienia, szczególnie w�ród m³odych ludzi, liczba
miejsc pracy zwiêkszy³a siê, zw³aszcza w sektorze us³ug. Obec-
nie jednak �redni wska�nik bezrobocia wynosi tam 10%.

Europejska strategia zatrudnienia, oparta na zapisach Trak-
tatu Amsterdamskiego, nastawiona jest na zwiêkszanie i two-
rzenie nowych miejsc pracy w formule tzw. part time work
(zatrudnienie nie na pe³nym, a na czê�ci etatu oraz zawieraniu
czasowych umów o pracê (temporary contracts), a nie umów
na czas nieokre�lony. Tym sposobem powstaje wiêcej miejsc
pracy, choæ ni¿ej p³atnych.

Redukcja bezrobocia w krajach Unii Europejskiej realizo-
wana jest w dwu p³aszczyznach. Pierwsza � to zmniejszanie
liczby bezrobotnej m³odzie¿y. S¹ ju¿ w tym wzglêdzie zna-
cz¹ce osi¹gniêcia. Wska�nik bezrobocia m³odych ludzi jest
obecnie najmniejszy w okresie ostatnich dziesiêciu lat. Druga
� zmniejszanie bezrobocia d³ugotrwa³ego (long term unemploy-
ment), które obecnie wynosi 45% w skali ca³ego bezrobocia.

Europejska Karta Socjalna jako jeden ze swoich celów za-
k³ada, aby bezrobotni oraz szukaj¹cy pracy emigranci byli zin-
tegrowani z lokaln¹ i krajow¹ spo³eczno�ci¹, nie uwa¿ali, ¿e
s¹ z niej wy³¹czeni b¹d� wyizolowani.

Kraje, które mo¿na okre�liæ, i¿ wzorcowo realizuj¹ strate-
giê zatrudnienia, to Stany Zjednoczone i Szwajcaria. ¯aden
z nich nie jest jednak cz³onkiem Unii Europejskiej.

Tadeusz Sznajderski

Polityka zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

Uczestnicy miêdzynarodowej konferencji.
Pi¹ty od prawej T. Sznajderski z Politechniki Koszaliñskiej
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O udziale w ekonomicznej konferencji miêdzynarodowej



Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2001 19

Ponad stu uczestników wziê³o udzia³ w konferencji na-
ukowej po�wiêconej genezie, przebiegowi i opiniom

o bitwie pod Monte Cassino od 11 do 18 maja 1944 r. Latem
2000 r. zaproszenie do udzia³u w konferencji, obok kierowni-
ka Katedry Nauk Humanistycznych i Stosunków Miêdzyna-
rodowych, podpisali tak¿e rtm. Ryszard Dembiñski, prezes In-
stytutu Polskiego i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie oraz
p³k Przemys³aw A. Szudek, Sekretarz Honorowy Komisji Hi-
storycznej b. Sztabu G³ównego Polskich Si³ Zbrojnych w Lon-
dynie. Zaproszenie spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem hi-
storyków z instytucji cywilnych i wojskowych.

Uczestnicy konferencji serdecznie powitali pp³k. Przemy-
s³awa A. Szudka, Sekretarza Honorowego Komisji Historycz-
nej w Londynie. W swoim wyst¹pieniu pp³k P. Szudek pod-
kre�li³, ¿e z chwil¹ odzyskania niepodleg³o�ci przyst¹pili�my
do zaspokajania potrzeby prawdy historycznej, fa³szowanej
w kraju przez piêædziesi¹t lat.

Od wicewojewody zachodniopomorskiego W³adys³awa
Husejki pp³k P. Szudek otrzyma³ pami¹tkowy album, natomiast
pp³k pil. S³awomir Ka³uziñski, dowódca 9 pu³ku lotnictwa
w Zegrzu Pomorskim wrêczy³ Go�ciowi pami¹tkow¹ plakiet-
kê z odznak¹ pu³ku. Pp³k P. Szudek od JM Rektora, prof.
Krzysztofa Wawryna otrzyma³ zestaw pami¹tek z Politechni-
ki, wrêczony przez prof. B. Polaka.

8 Ba³tyck¹ Dywizjê Obrony Wybrze¿a reprezentowa³ p³k
mgr Andrzej Krawczyñski (Szef Wydzia³u Spo³eczno-Wycho-
wawczego), 8 pu³k artylerii przeciwlotniczej (nawi¹zuj¹cy do
tradycji 8 pu³ku artylerii przeciwlotniczej ciê¿kiej 2. Korpu-
su), reprezentowa³ kpt. Zbigniew Izraelski, a Centralny O�ro-
dek Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie � p³k dypl. SG
Tadeusz Frydrych, Komendant O�rodka. Obecni byli przed-
stawiciele �rodowisk kombatanckich: 2. Korpusu, Armii Kra-
jowej, Sybiraków, �rodowisk kresowych i wiê�niów politycz-
nych z lat 1945�1956.

Na konferencjê referaty przygotowali m.in. pp³k prof. dr hab.
Franciszek A. Karbownik i mgr A. Suchcitz, cz³onkowie Komi-
sji Historycznej w Londynie. W�ród referentów byli znawcy
zagadnienia z kilkunastu krajowych instytucji naukowych.

Kilka referatów, zw³aszcza prof. F. Karbownika, prof.
B. Polaka i dr. Partacza wywo³a³o gor¹c¹ dyskusjê. Uczestni-
cy konferencji uznali za konieczne wiêksze ni¿ dot¹d wyko-
rzystanie dokumentów znajduj¹cych siê nie tylko w archiwach
Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego, ale tak¿e w
archiwach brytyjskich.

Bardzo krytycznie oceniono planowanie bitwy przez do-
wódców 8. Armii, zwracaj¹c uwagê na b³êdy pope³niane wrêcz
systematycznie ju¿ od pierwszej bitwy o Monte Cassino. Prze-
analizowano te¿ b³êdy dowódców ró¿nych szczebli 2. Korpu-
su, w tym dowódcy Korpusu.

Podniesiono znaczenie publikowanych przez Wydawnic-
two Naukowe Politechniki Koszaliñskiej wydawnictw �ród³o-
wych, szczególnie pt. Bitwa o Monte Cassino 11�18 maja
1944 r. Geneza � przebieg � opinie.

Uwagê uczestników przyku³a wystawa pami¹tek po uczest-
nikach bitwy (fragmenty umundurowania i oporz¹dzenia, od-
znaczenia, legitymacje i inne dokumenty, np. mapy), unikato-
we wydawnictwa: ksi¹¿ki, broszury, niemieckie ulotki propa-
gandowe, komunikaty itd., pochodz¹ce ze zbiorów mjr. mgr.
Wojciecha Grobelskiego, oficera 8 Ba³tyckiej Dywizji Obro-
ny Wybrze¿a, doktoranta w Katedrze Nauk Humanistycznych
i Stosunków Miêdzynarodowych; prof. Bogus³awa Polaka i
red. Zbigniewa Rogowskiego, po bracie W³adys³awie, ofice-
rze 2. Korpusu. Wysoko oceniono te¿ multimedialn¹ oprawê
konferencji z wykorzystaniem kronik filmowych, zdjêæ foto-
graficznych i dokumentów.

Podczas konferencji dr Jerzy Miller, przewodnicz¹cy kosza-
liñskiego ko³a Zwi¹zku Sybiraków, w imieniu Ryszarda Reiffa,
za osi¹gniêcia w dziedzinie badañ historycznowojskowych wrê-

czy³ Odznakê Honorow¹ Sybi-
raka zespo³owi pracowników
Katedry Nauk Humanistycz-
nych i Stosunków Miêdzynaro-
dowych. Indywidualnymi od-
znakami zostali wyró¿nieni:
prof. Bogus³aw Polak, dr Cze-
s³aw Partacz, dr Zdzis³aw Jor-
danek, dr Zdzis³aw Ko�ciañski
(doktorat w Katedrze Nauk Hu-
manistycznych i Stosunków
Miêdzynarodowych) i red. Ra-
fa³ Stolarski, Redaktor Naczel-
ny �Marsa� (Warszawa�Lon-
dyn).

Podsumowania konferencji
dokonali pp³k P. Szudek i prof.
B. Polak. Postanowiono, ¿e ko-
lejna konferencja odbêdzie siê
11 maja 2001 r. Materia³y kon-
ferencyjne uka¿¹ siê w lutym.

Micha³ Polak

Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza � przebieg � opinie
Koszalin, 11 grudnia 2000

KONFERENCJE
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My�l ekonomiczna emigracji polskiej 1939�1989
Koszalin, 19 grudnia 2000 r.

Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania od pocz¹t-ku swego
istnienia nawi¹zuje do dorobku i tradycji wicepre-

miera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dziêki zabiegom Uczelni
ulica, przy której znajduje siê budynek Wydzia³u Ekonomii i
Zarz¹dzania przemianowana zosta³a na ul. E. Kwiatkowskie-
go. Powo³ano te¿ spo³eczny komitet ufundowania tablicy �
g³azu po�wiêconego E. Kwiatkowskiemu.

12 grudnia 2000 r. na konfereneji zebra³o siê ponad osiem-
dziesiêciu uczestników. Obradom kolejno przewodniczyli pro-
fesorowie: Stefan Kowal (UAM w Poznaniu), Bogus³aw Po-

Na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania 19 grudnia
2000 r. odby³a siê I konferencja temat: My�l ekono-

miczna emigracji polskiej 1939�1989. Radê Porozumiewaw-
cz¹ Badañ Nad Poloni¹ reprezentowa³ prof. dr hab. Marek
Szczerbiñski, Sekretarz Generalny Rady. Konferencja mia³a pio-
nierski charakter, gdy¿ po raz pierwszy podjêto próbê okre�le-
nia stanu badañ, rozmieszczenia �róde³ i sformu³owania postu-
latów badawczych na temat koncepcji ekonomicznych naukow-
ców, polityków, dzia³aczy gospodarczych, rzuconych na emi-
gracjê, formu³owanych w trosce o los Polski i jej przysz³o�æ.

Koncepcje gospodarcze E. Kwiatkowskiego (1888�1974)
Koszalin, 12 grudnia 2000 r.

lak (WEiZ PK), Marek Jab³onowski (wicedyrektor Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego), Roman Toma-
szewski (dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Wojsko-
wej Akademii Technicznej w Warszawie).

Wyg³oszono osiem referatów i dziesiêæ komunikatów, a w
dyskusji wziê³o udzia³ ponad dwudziestu uczestników obrad.

Przedstawiono stan badañ nad biografi¹ in¿. Kwiatkow-
skiego, jego koncepcjami gospodarczymi, dorobkiem nauko-
wym i publicystycznym. Dokonano te¿ analizy odbicia osi¹-
gniêæ E. Kwiatkowskiego w podrêcznikach historii gospodar-
czej, wydawnictwach encyklopedycznych i s³ownikowych itd.
Wielu dyskutantów podkre�li³o, i¿ obywatelskie i polityczne
aspekty dzia³alno�ci wicepremiera Kwiatkowskiego w polskiej
historiografii s¹ zbyt ma³o wyeksponowane. Postulowano wy-
danie wszystkich dzie³ Kwiatkowskiego, co umo¿liwi³oby w
wiêkszym stopniu wykorzystanie jego dorobku w badaniach
naukowych i dydaktyce.

Konferencji towarzyszy³a okoliczno�ciowa wystawa pre-
zentuj¹ca dorobek E. Kwiatkowskiego. Eksponowano te¿ ma-
teria³y ikonograficzne zwi¹zane z E. Kwiatkowskim. Wysta-
wê zorganizowa³a Katedra Nauk Humanistycznych i Stosun-
ków Miêdzynarodowych i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Joachima Lelewela w Koszalinie. Kolejna konferencja po�wiê-
cona stosunkowi E. Kwiatkowskiego do polityki obronnej Pol-
ski 1936�1939, odbêdzie siê w bie¿¹cym roku.

Bogus³aw Polak

KONFERENCJE

W referacie wstêpnym prof. Bo-
gus³aw Polak, dziekan Wydzia³u Eko-
nomii i Zarz¹dzania, mówi³ o zaso-
bach �ród³owych w archiwum Insty-
tutu Polskiego i Muzeum Gen. Sikor-
skiego w Londynie, a tak¿e o wstêp-
nej kwerendzie przeprowadzonej w
latach 1999�2000 w IPMS, jak te¿
zbiorach Biblioteki Polskiej w Lon-
dynie, mieszcz¹cej siê w Polskim
O�rodku Spo³eczno-Kulturalnym.

Kolejno przedstawiono szesna�cie
referatów i komunikatów, chronologicz-
nie nakre�laj¹cych ró¿ne aspekty badañ.

W dyskusji podkre�lono koniecz-
no�æ rozszerzenia obszaru badañ i pozyskania do zespo³u in-
nych badaczy my�li ekonomicznej na uchod�stwie. W praktyce
bowiem, badania uczonych koncentruj¹ siê przede wszystkim
nad problematyk¹ polityczn¹ i wojskow¹. Za warunek postêpu
badañ uznano te¿ potrzebê kontynuowania badañ, m.in. w Ka-
tedrze Nauk Humanistycznych i Stosunków Miêdzynarodowych,
prowadzenie kwerendy w londyñskich archiwach i bibliotekach,
a w przysz³o�ci rozszerzenie kwerendy na inne o�rodki emigra-
cyjnej my�li ekonomicznej.

mgr Monika Pieniak
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Wyk³ad podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2000/2001 wyg³osi³
prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski. Poni¿ej trzecia czê�æ wyk³adu.

Krytycznie o internecie
�Sieci komputerowe zastêpuj¹ naoczne do�wiadczenia rze-

czywisto�ci¹ wirtualn¹�. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ pewien
pierwszoklasista z amerykañskiego college�u, który ³¹cz¹c siê
przez sieæ ze swoim ulubionym serwerem, stworzy³ tam miesz-
kanie z pokojami, meblami, biurkiem i ma³ym komputerem.
Wyposa¿enie wnêtrz by³o przemy�lane do najdrobniejszego
szczegó³u, ³¹cznie z mahoniowym biurkiem, dodaj¹cym cie-
p³a cyberprzestrzeni. �Tu mieszkam, jest mi tu lepiej ni¿ w
moim obskurnym, ponurym pokoju. Nie ma to jak w domu�
(S. Turkle, �¯ycie na ekranie�). Jak w tych warunkach wygl¹-
da³y kontakty tego dziecka z otoczeniem rzeczywistym � z ro-
dzicami lub kolegami ze szko³y? Czy mo¿na w tych warun-
kach ukszta³towaæ mechanizmy obronne przed zagro¿eniami
w �wiecie rzeczywistym? Napastnik spotkany na ulicy, to nie
jest wirtualna postaæ w sieci i nie wystarczy klikn¹æ na przy-
cisk �wróæ� by przej�æ do poprzedniego adresu. Z jednej stro-
ny wpaja siê dzieciom ju¿ w szkole podstawowej, ¿e Internet
jest kopalni¹ wiedzy, �ród³em cennych informacji i u¿ytecz-
nym �rodkiem komunikacji, a z drugiej strony, ¿eby sceptycz-
nie przyjmowa³y to, co przeczytaj¹ lub zobacz¹ w sieci. £a-
twiej mo¿na pokazaæ dziecku niebezpieczne zak¹tki w naszym
otoczeniu, ni¿ zapobiec, by ogl¹da³o w Internecie pornografiê
lub witryny ró¿nych sekt pseudoreligijnych. Oczywi�cie, ¿e
mo¿na w tym miejscu zarzuciæ autorowi stronniczo�æ. Prze-
cie¿ mo¿na tak skonfigurowaæ przegl¹darki, by pewne adresy
by³y z komputera niedostêpne. Jest to niedocenianie zdolno-
�ci dzieci, gdy¿ ucz¹ siê one szybko, a najlepiej smakuje to, co
jest zakazane. Rozwi¹zaniem by³oby wspólne z dzieckiem spê-
dzenie czasu przy komputerze w³¹czonym do Internetu, jed-
nak¿e niewielu rodziców ma na to czas, pod tym wzglêdem
sieæ jest idealnym dope³nieniem telewizji, dziêki której jest
�spokój� w domu, gdy dzieci j¹ ogl¹daj¹. Sieciowa rozrywka
anga¿uje cz³owieka podobnie jak telewizja, ka¿¹c mu spêdzaæ
godziny przed migaj¹cym ekranem.

Jakby w odpowiedzi na ironiczne okre�lenie poczty kon-
wencjonalnej s�mail (ang. �snail mail� � poczta �limacza), u¿y-
wane przez zagorza³ych zwolenników poczty elektronicznej
e�mail, powsta³o okre�lenie �poczta �mieciowa� (w�mail, po
angielsku �waste mail�), wymy�lone z kolei przez krytyków
Internetu. Na okre�lenie poczty, za pomoc¹ której w natarczy-
wy lub z³o�liwy sposób nêka siê innych u¿ytkowników sieci,
u¿ywa siê s³owa �spam�. Ka¿dy u¿ytkownik poczty elektro-
nicznej, który korzysta z niej do�æ d³ugo, domy�la siê, co siê
za tym okre�leniem kryje � skrzynka pocztowa w komputerze
zape³niana systematycznie korespondencj¹. Samo usuniêcie
poczty, a czasami wypada jednak odpowiedzieæ, nie wspomi-
naj¹c o dokonaniu wstêpnej selekcji, zajmuje du¿o czasu. A je-
�li siê nie odpowie, to mo¿na wiadomo�æ otrzymaæ po raz dru-
gi, a je�li siê odpowie, to� wymiana korespondencji mo¿e
trwaæ jeszcze bardzo d³ugo. �W rozmowie z przyjacielem, który
by³ wielkim zwolennikiem nowej kultury oraz jej upostacio-
wania w Internecie, po niejakim czasie wyzna³, ¿e w szcze-
gólno�ci poczta elektroniczna ma tak¿e swoj¹ ciemn¹ stronê.
Na przyk³ad wracaj¹c z podró¿y czy wakacji znajduje siê w
swoim serwerze stosy listów. Samo przejrzenie owych stosów,
przyczyniaj¹ce sporo roboty i powoduj¹ce niema³o b³êdów w
stosunkach miêdzyludzkich, czyni z niezbyt szczê�liwego
wówczas u¿ytkownika sieci pracownika zaprzêgniêtego do kie-
ratu�. To cytat z eseju �Fa³szywe bóstwo technologii� St. Lema.
A dalej Lem pisze, ¿e sieciowa ³¹czno�æ stwarza iluzjê, jako-
by by³a zdolna nagle rozmno¿yæ oraz powiêkszyæ profesjo-
naln¹ lub prywatn¹ ilo�æ stosunków, jakim mo¿na podo³aæ.
Otó¿ jest to nieprawda. Chodzi o to, ¿e pracuj¹c z sieci¹, traci
siê sporo czasu, a to frustruje, poniewa¿ dobra wspó³praca
wymaga spokojnej uwagi�. Osobi�cie znam wielu ludzi, któ-
rzy podzielaj¹ ten pogl¹d, gdy¿ prowadzenie korespondencji
elektronicznej poch³ania naprawdê du¿o czasu.

Autor niniejszego wyk³adu jest u¿ytkownikiem Internetu od momentu jego pojawie-
nia siê w Polsce i tak jak ka¿dy �internauta� ma swoje zdanie na jego temat. Nie czujê siê
jednak ani upowa¿niony, ani wystarczaj¹co kompetentny, by wyra¿aæ filozoficzne s¹dy
na temat dobrych i z³ych stron tego zjawiska. Jednak¿e dwie ksi¹¿ki: �Krzemowe reme-
dium� Clifforda Stolla i �Bomba megabitowa� Stanis³awa Lema, zawieraj¹ce szereg kry-
tycznych argumentów wobec entuzjastów Internetu, przypad³y autorowi szczególnie do
gustu. C. Stoll to jeden z pionierów Internetu, administrator sieci komputerowej w ame-
rykañskim Berkeley. Drugi z autorów to cz³owiek, który w swych ksi¹¿kach i opowiada-
niach przedstawia³ pewne wizje futurologiczne dotycz¹ce �cyberprzestrzeni�. W tej czê-
�ci wyk³adu przytoczone zostan¹, wraz z przemy�leniami autora, wybrane rozwa¿ania
zawarte w tych dwu ksi¹¿kach.

Celem poprzednich czê�ci niniejszego wyk³adu by³o przedstawienie historii rozwoju
Internetu wraz z potencjalnymi zastosowaniami tej sieci oraz próba przeanalizowania
jego dobrych i z³ych stron. Z uwagi na ogrom materia³u nie sposób poruszyæ wszystkich
aspektów dotycz¹cych sieci Internet (�)
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Je�li poczta konwencjonalna jest ju¿ skazana na zanik, to
jak wyt³umaczyæ obserwowany ostatnio w Polsce, wraz
z ogromnym wzrostem u¿ytkowników Internetu, rozwój firm
kurierskich? Nie wszystko mo¿na dostarczyæ za pomoc¹ poczty
elektronicznej, a przede wszystkim, nie wszystko wypada lub
nie jest w okre�lonych okoliczno�ciach wskazane. Za ponury,
lecz dobitny przyk³ad mo¿e s³u¿yæ hipotetyczny fakt otrzy-
mania lakonicznej wiadomo�ci o �mierci bliskiej osoby, otrzy-
mana poczt¹ elektroniczn¹ wiadomo�æ, umieszczona pomiê-
dzy dziesi¹tkami maili w poczcie �mieciowej, zawieraj¹cych
reklamy. Poczta elektroniczna nie toleruje b³êdów. Chodzi
oczywi�cie o poprawno�æ adresów elektronicznych, a nie o
tre�æ, gdzie mo¿na napisaæ wszystko i byle jak. Kartka pocz-
towa wys³ana poczt¹ konwencjonaln¹ dojdzie do adresata, je-
�li przekrêcimy jego nazwisko lub pomylimy siê nieznacznie
w jego adresie. Wysy³aj¹c jakiemu� odbiorcy grafikê, d�wiêk
lub wideo, nale¿y upewniæ siê, czy dysponuje on narzêdziem
odpowiednim do odebrania tych wiadomo�ci. Je�li odbiorca
nie posiada takiego narzêdzia, to najczê�ciej umie�ci tego typu
wiadomo�æ w koszu elektronicznym.

Kolejn¹ kwesti¹ s¹ koszty wys³ania wiadomo�ci, które
wbrew temu, co twierdz¹ entuzja�ci Internetu, nie s¹ znikomo
ma³e. Najmocniejszym wydaje siê argument, ¿e za list elek-
troniczny p³aci siê bardzo du¿o zanim w ogóle zacznie siê wy-
sy³aæ korespondencjê. Kupno komputera, modemu, samo po-
³¹czenie z Internetem za pomoc¹ linii telefonicznej, zwi¹zane
jest z kosztami. Wys³anie listu z uczelni lub miejsca pracy te¿
kosztuje. Byæ mo¿e student otrzyma ni¿sze stypendium, a pra-
cobiorca ni¿sz¹ pensjê, bo uczelnia i pracodawca bêd¹ musieli
przeznaczyæ wiêcej �rodków na utrzymanie sieci komputero-
wej. Czasami taniej jest dyplomantowi przyjechaæ do promoto-
ra pracy magisterskiej z dyskiem pe³nym megabajtów danych,
ani¿eli przesy³aæ te dane przez domowy modem. Gdyby obli-
czyæ zarówno szybko�æ transmisji zawarto�ci dysku o pojem-
no�ci dwu gigabajtów, dokonanej za pomoc¹ przewiezienia dys-
ku samochodem np. z Ko³obrzegu do Koszalina, jak i koszt tego
przedsiêwziêcia, nie licz¹c oczywi�cie mo¿liwo�ci osobistego
kontaktu z profesorem, to poczta elektroniczna przegrywa.

Kontakty miêdzyludzkie w rzeczywisto�ci wirtualnej staj¹
siê równie¿ wirtualne, a bardziej precyzyjnie, anonimowe.
Autorzy ksi¹¿ki wydanej w roku 2000 pt. �Internet. Nastêpne
pokolenie� opisuj¹c mo¿liwo�ci Internetu i jego �wietlan¹ przy-
sz³o�æ, w podrozdziale �Ukrywanie swojej to¿samo�ci w pro-
gramach typu chat� (pogawêdki przez sieæ) udziela nastêpuj¹-
cych rad: �Je¿eli chcesz unikn¹æ przykrych niespodzianek
i nadu¿yæ ze strony innych uczestników programów chat (...)
nie u¿ywaj swojego prawdziwego nazwiska. Wymy�l sobie ja-
ki� pseudonim. Nie ujawniaj swojej p³ci. Wiele osób poszuku-
je kobiet i s³ownie napastuje je w sieci. (...) Za³ó¿ sobie dodat-
kowe konto pocztowe i u¿ywaj go podczas pogawêdek w sie-
ci.. Nikt nie mo¿e ciê zaczepiæ, je�li nie zna twojego adresu.
Mo¿esz podawaæ nieistniej¹cy adres lub te¿ utworzyæ konto,
którego nigdy nie bêdziesz sprawdza³�. Internet u³atwia kon-
takty miêdzyludzkie, tylko pomiêdzy jakimi lud�mi? Nic do-
daæ, nic uj¹æ tej wypowiedzi. Nie jest to wina autorów tego
�poradnika�, ¿e taka jest obecnie ta �rzeczywisto�æ wirtual-
na�. Trzeba ukrywaæ swoj¹ to¿samo�æ, by nie byæ nara¿onym
na �przykre niespodzianki i nadu¿ycia ze strony innych uczest-

ników programów chat�. Spêdzaj¹c godziny przed ekranem
komputera, �rozmawiaj¹c� z innymi wirtualnymi internauta-
mi, (oczywi�cie po przepisowym ukryciu swojej to¿samo�ci),
b¹d� wysy³aj¹c maile (oczywi�cie przepisowo z nieistniej¹ce-
go konta...) do nieistniej¹cych w rzeczywisto�ci odbiorców
(gdy¿ ukryli oni swoj¹ to¿samo�æ...), cz³owiek jest w istocie
samotny. �Po wy³¹czeniu komputera z sieci zostajê sam w pu-
stym pokoju�. S. Stoll pisze dalej ironicznie: �Byæ mo¿e dziê-
ki nowym mo¿liwo�ciom, jakie oferuje sieæ, znajdziecie pra-
cê, w której nie bêdziecie musieli siê z nikim spotykaæ. (...)
Wielbiciele Internetu obiecuj¹ ludziom, ¿e mog¹ przez krótki
czas razem pracowaæ, lecz nie musz¹ siê spotykaæ. Perspekty-
wa ta jest równie ¿a³osna, jak posada wartownika�.

Oto dalsze rady autorów ksi¹¿ki �Internet. Nastêpne poko-
lenie�, zapewniaj¹ce z kolei bezpieczne zakupy w Internecie:
�Kupuj wy³¹cznie w du¿ych i znanych sklepach. Szukaj bez-
piecznych witryn. Postaraj siê o oddzieln¹ kartê kredytow¹
z niskim limitem (...) haker nie oskubie ciê z oszczêdno�ci ca-
³ego ¿ycia�. Czyli przenosz¹c to na zakupy konwencjonalne
mo¿emy powiedzieæ tak: �Nie kupuj nic w ma³ych sklepach
lub na targowiskach, i chod� do sklepu bez pieniêdzy, bo ciê
okradn¹�. Dopóki ta forma handlu nie bêdzie bezpieczna, �han-
del elektroniczny� pozostanie wci¹¿ zjawiskiem marginalnym
w gospodarce. Ponadto �¿aden Internet nie zast¹pi przymie-
rzania bucików, odzie¿y, bielizny i tak dalej, a je¿eli nam mó-
wi¹, ¿e jako� zast¹pi, tym gorzej dla nabywcy� uwa¿a St. Lem.
Nale¿y zgodziæ siê z C. Stollem, który uwa¿a, ¿e �komputery
s¹ niezast¹pione w liczeniu zapasów w hurtowni, dodawaniu
i odejmowaniu pieniêdzy i sporz¹dzaniu raportów. Sieci z ko-
lei pomagaj¹ szybciej przekazywaæ decyzje i monitorowaæ
zmiany na rynku. Odnosi siê to do biznesu, w którym siê co�
robi. W hurtowni musz¹ siê znajdowaæ towary, ¿eby by³o co
liczyæ; trzeba wymy�liæ jak¹� us³ugê, któr¹ mo¿na by zaofero-
waæ. Rzadko zdarza siê zyskowna dzia³alno�æ gospodarcza, która
opiera³aby siê jedynie na czytaniu poczty elektronicznej, prze-
szukiwaniu archiwów i �ledzeniu wiadomo�ci sieciowych�.

Internet mo¿e zwiêkszyæ po�rednio wydajno�æ w ró¿nych
dziedzinach gospodarki, w rozwoju której najwa¿niejsi s¹ jed-
nak ludzie z dobrymi pomys³ami. Pomys³y te, zamienione w
rzeczywiste, a wiêc wytworzone, nie za� wirtualne produkty,
zaspokoj¹ potrzeby innych ludzi. Wiara w Internet, polegaj¹ca
na tym, ¿e jest on recept¹ na wszystkie wspó³czesne bol¹czki
cywilizacyjne, przypomina trochê proces mieszania herbaty bez
dodawania cukru, w nadziei, ¿e stanie siê ona przez to s³odsza.

Komputery i sieci komputerowe, a w szczególno�ci Inter-
net, pozwalaj¹ zaoszczêdziæ czas i przyspieszyæ pracê. Z ca³¹
pewno�ci¹ tak, je�li tylko przedtem zainwestuje siê du¿o cza-
su, by opanowaæ sztukê pos³ugiwania siê komputerem i opro-
gramowaniem. A je�li oprogramowanie, którego u¿ywamy nie
zaspokaja naszych potrzeb, albo pojawia siê nowa jego wer-
sja, to trzeba straciæ jednak czas, by opanowaæ nowe narzê-
dzie pracy. Wed³ug badañ amerykañskich, by �nie wypa�æ
z obiegu� nale¿y po�wiêcaæ 20 procent czasu pracy na zapo-
znawanie siê z nowinkami, trendami lub podrêcznikami no-
wego oprogramowania. �Unowocze�nienia te zamieniaj¹ pro-
ste programy w gigantyczne software�owe monolity, stanowi¹-
ce bez ma³a systemy operacyjne same dla siebie. To tak, jakby
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trzepaczka do jajek przeobrazi³a siê w cyklotron�, uwa¿a
C. Stoll. Modne sta³y siê prezentacje multimedialne, których
przygotowanie poch³ania mnóstwo czasu. W wielu przypad-
kach zaczyna brakowaæ czasu na w³a�ciwe przygotowanie tre-
�ci merytorycznej wyk³adu. Nieliczni pracodawcy zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e ponosz¹ rzeczywiste, a nie wirtualne straty finan-
sowe z powodu przy³¹czenia lokalnej sieci w firmie do Inter-
netu. Pracodawcy p³ac¹ za czytanie w godzinach pracy wia-
domo�ci sieciowych, za korzystanie z gier sieciowych przez
pracownika, za czytanie prywatnej poczty elektronicznej. Czy
mo¿na wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e pracownicy maj¹ zapre-
numerowane czasopisma popularne lub dzienniki w wersji
drukowanej na papierze, do czytania w miejscu pracy? Albo
sytuacjê, w której pracodawca funduje ka¿demu pracowniko-
wi telewizor na biurko?

Tymczasem Internet z dostêpem on�line do gazet codzien-
nych, programów radia i telewizji, sieciowych pogaduszek,
gier, grup dyskusyjnych, poczty elektronicznej, to nic innego,
jak te w³a�nie media finansowane przez pracodawcê. Podob-
nie rzecz siê ma niestety ze szko³ami i wy¿szymi uczelniami.
Studenci mog¹ wykorzystywaæ zasoby Internetu do zbierania
niezbêdnych do nauki informacji i na pewno to czyni¹. Jed-
nak¿e w czasie przeznaczonym na naukê, przegl¹daj¹ godzi-
nami strony internetowe o tematyce bardzo odleg³ej od pro-
gramu studiów lub wysy³aj¹ listy poczt¹ elektroniczn¹, a ostat-
nio równie¿ krótkie wiadomo�ci tekstowe na telefony komór-
kowe. P³ac¹ za to uczelnie z pieniêdzy podatników.

Mo¿na równie¿ w ten sposób spêdziæ czas na uczelni: �Za-
dekowa³am siê w podziemiach budynku Fizyki. Robiê wszyst-
ko, ¿eby odwlec pisanie najgorszej na �wiecie pracy zalicze-
niowej na to kretyñskie, powalone seminarium. (...) Odsuwam
wszystko na chwilê i zaczynam siê bawiæ komputerem, tak
sobie ³a¿ê tu i tam. (...) S³owa �migaj¹ po ekranie tak szybko,
¿e ledwie nad¹¿am je czytaæ: wampiry, supermodelki, piêtro-
we oszustwa w biznesie, spiski, spotkania z Elvisem, Szosta-
kowicz, prawa obywatelskie, Miasteczko Twin Peaks, frakta-
le, sadomaso, opowie�ci o duchach, Spam... Wygl¹da to tak,
jakby jaki� r¹bniêty bibliotekarz wzi¹³ sobie parê kopów me-
tadryny, stwierdzi³, ¿e jêzyki programowania, telewizja, fan-
kluby i seks � w tej kolejno�ci � s¹ g³ównymi zajêciami ludz-
ko�ci i odpowiednio przerobi³ dziesiêtny system klasyfikacyj-
ny (...). Znowu naciskam parê klawiszy i pakujê siê do bandy,
która w tajemnicy knuje plan tortur, gwa³tu, okaleczenia i za-
bójstwa podporucznika Wesleya Crushera ze Star Trek i graj¹-
cego go aktora. Siedzia³am przed ekranem sze�æ godzin, a wy-
daje siê, ¿e dopiero co zaczê³am�. To cytat z ksi¹¿ki J. C. Herz
�Wêdrówki po Internecie�, która jest zdaniem jej recenzen-
tów przewodnikiem po superautostradzie informacyjnej na-
szych czasów, prowadz¹cym czytelnika w cyberprzestrzeñ,
w podró¿, w któr¹ bez Internetu nigdy by nie wyruszy³. Z ca³¹
pewno�ci¹ nie, a na pewno nie z takim przewodnikiem.

Tomasz Krzy¿yñski, prof. nadzw.
Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Koszaliñskiej

Ilustrowa³ Grzegorz Soja

PROBLEMY WSPÓ£CZESNO�CI
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M³ody in¿ynier wkraczaj¹cy na wspó³czesny rynek pracy
jest dzisiaj traktowany jak �produkt na rynku pracy�, który
musi spe³niaæ wiele warunków, aby móg³ byæ dostrze¿ony przez
pracodawcê i spe³niæ jego potencjalne oczekiwania. Wobec
du¿ej liczby absolwentów ró¿nych uczelni poszukuj¹cych pra-
cy oraz nap³ywu technologii na wysokim poziomie wraz z in-
¿ynierami posiadaj¹cymi ju¿ umie-
jêtno�ci jej u¿ytkowania, praco-
dawcy zaczynaj¹ �przebieraæ�, sto-
suj¹c coraz to wiêksz¹ liczbê trud-
nych do jednoczesnego spe³nienia
kryteriów. Ju¿ nie tylko trzeba
mieæ dobr¹ wiedzê i umiejêtno�ci in¿ynierskie, znaæ przynaj-
mniej dwa jêzyki obce, biegle pos³ugiwaæ siê komputerem
i mieæ dobr¹ znajomo�æ podstawowych programów kompute-
rowych z danej dziedziny, ale do tego trzeba mieæ przynaj-
mniej 10-letnie do�wiadczenie, dobr¹ aparycjê i byæ dobrze
ubranym. Trudno tu siê dziwiæ pracodawcom, gdy¿ w warun-
kach globalizacji gospodarki �wiatowej i krajowej, przedsiê-
biorstwa mog¹ funkcjonowaæ sprawnie jedynie wówczas, gdy
bêd¹ najbardziej efektywnie wykorzystywaæ wszystkie zaso-
by wytwórcze, a pracownicy bêd¹ ich godnie reprezentowaæ.
W takim rozumieniu absolwent zaczyna byæ odbierany jako
produkt rynkowy, a jego g³ównym atrybutem staje siê zdol-
no�æ do zatrudnienia!

Najwa¿niejszym wyznacznikiem zdolno�ci do zatrudnie-
nia jest niew¹tpliwie wiedza i umiejêtno�ci zawodowe. W od-
niesieniu do nich pracodawca ma na ogó³ dobrze sprecyzowa-
ne wymagania, niezbêdne do dzia³alno�ci bie¿¹cej i przysz³e-
go rozwoju firmy. Wymagania te s¹ z roku na rok coraz wy-
¿sze, gdy¿ obecnie nastêpuje szybki rozwój wielu firm w wy-
niku dostêpu do �wiatowych osi¹gniêæ nauki, techniki i tech-
nologii. Coraz czê�ciej wprowadzane s¹ do produkcji maszy-
ny i urz¹dzenia technologiczne sterowane numerycznie, no-
woczesne wysoko wydajne narzêdzia obróbkowe, opracowy-
wanie nowych wyrobów odbywa siê przy wykorzystaniu za-
awansowanych technik komputerowych z zakresu CAD/CAM/
CAE. Coraz czê�ciej programy te podlegaj¹ pe³nej integracji,
umo¿liwiaj¹c wspó³bie¿n¹ pracê wzorników, konstruktorów,
analityków z ró¿nych dzia³ów mechaniki i technologów. S¹
one wspierane metodami szybkiego prototypowania (Rapid
Prototyping), które umo¿liwiaj¹ wykonawstwo pojedynczych
prototypów na drodze spiekania proszków, utwardzania ¿y-
wic, laminowania itd. Wiele nowoczesnych przedsiêbiorstw
produkcyjnych stosuje komputerowe programy planowania i
sterowania produkcj¹ (PPC). Umo¿liwiaj¹ one planowanie
szeroko pojêtych potrzeb materia³owych, planowanie wyko-
rzystania zasobów produkcyjnych przedsiêbiorstwa, a nawet
pe³n¹ analizê i symulacjê kosztów. Natomiast przedsiêbior-
stwa, które jeszcze w tej chwili nie stosuj¹ in¿ynierskich pro-
gramów komputerowych, bêd¹ musia³y je stosowaæ w nieda-

lekiej przysz³o�ci, aby utrzymaæ siê na globalizuj¹cym siê ryn-
ku produkcyjnym.

Coraz wiêksz¹ rolê w tym przedsiêbiorstwach odgrywa
komunikacja informatyczna. Odnosi siê ona nie tylko do skali
lokalnych (sieci LAN), obejmuj¹c przesy³anie informacji miê-
dzy systemami CAD, CAM, PPC, ale tak¿e do skali globalnej,

jak¹ stanowi Internet. Wielu pro-
ducentów programów wspomaga-
j¹cych poszczególne etapy powsta-
wania wyrobu, lokuje na swoich
serwerach informacje dotycz¹ce
charakterystyk maszyn technolo-

gicznych, narzêdzi obróbkowych, oprzyrz¹dowania, parame-
trów obróbki, danych materia³owych itp. Korzystanie z nich
korzystnie podnosi efektywno�æ pracy projektantów, konstruk-
torów, technologów i wspó³pracuj¹cych z nimi specjalistów
z innych dziedzin.

Dzisiaj in¿ynier z �samotnego je�d�ca� staje siê cz³onkiem
twórczego zespo³u. Mo¿liwo�ci pracy w nim s¹ uwarunkowa-
ne demokratyzacj¹, chêci¹ wspólnego rozwi¹zywania zaist-
nia³ych problemów oraz umiejêtno�ci¹ osi¹gania kompromi-
sów. Odpowiedzialno�æ i decyzyjno�æ jest coraz czê�ciej prze-
kazywana bezpo�rednio na poziom wykonawczy (in¿ynierski),
tam bowiem podejmowane s¹ najbardziej kompetentne decy-
zje. Od ich szybko�ci czêsto zale¿y powodzenie danego etapu
produkcji, a w konsekwencji efektywno�æ firmy.

Aby zatem absolwent móg³ znale�æ pracê w nowoczesnych
i szybko rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstwach (a to jedynie
gwarantuje pe³n¹ satysfakcjê z pracy i dobre zarobki), powi-
nien charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ sylwetk¹ zawodow¹
i humanistyczn¹. Wed³ug nas w g³ównej mierze cechuje j¹:
q g³êboka wiedza w zakresie nauk podstawowych,
q znajomo�æ podstawowych metod opracowywania i wytwa-

rzania nowoczesnych wyrobów, w tym równie¿ najnow-
szych technik komputerowego ich wspomagania,

q innowacyjno�æ, kreatywno�æ oraz potrzeba ci¹g³ej aktuali-
zacji swojej wiedzy,

q umiejêtno�æ podejmowania decyzji technicznych z
uwzglêdnieniem efektów ekonomicznych,

q podstawowa wiedza z zakresu nauk ekonomicznych, spo-
³ecznych i ekologii,

q znajomo�æ metod kierowania zespo³ami ludzkimi, umie-
jêtno�æ motywowania, zarz¹dzania, planowania i koordy-
nowania,

q umiejêtno�æ ró¿nych form kontaktu ze �wiatem oraz zna-
jomo�æ jêzyków obcych,

q etyka zawodowa, na któr¹ sk³ada siê: odwaga intelektual-
na, odpowiedzialno�æ i uczciwo�æ,

q umiejêtno�æ autoprezentacji w zakresie swoich pogl¹dów,
intelektu, wiedzy, zdolno�ci, pracowito�ci itd.

Absolwent jako �produkt na rynku pracy�

Absolwent zaczyna byæ odbierany jako
produkt rynkowy, a jego g³ównym atrybutem

staje siê zdolno�æ do zatrudnienia!

Prowokuj¹cy tytu³ artyku³u, który formu³ujemy z pewn¹ premedytacj¹, a wynikaj¹cy z obecnych zmian
na rynku pracy, ma na celu zwrócenie uwagi zarówno studentom, jak i pracownikom dydaktycznym
uczelni, na potrzeby nowego spojrzenia na proces kszta³cenia i na �wynik�, którym jest absolwent.

O KSZTA£CENIU
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Zdobycie tego kompleksu wiedzy i umiejêtno�ci wymaga
jednak du¿ego wysi³ku i nak³adu pracy od studenta w toku
kszta³cenia. Nie osi¹gnie siê tego przyjmuj¹c jedynie poda-
wan¹ wiedzê, czy to na wyk³adach, czy æwiczeniach laborato-
ryjnych. Trzeba zacz¹æ autentycznie studiowaæ, czerpaæ wie-
dzê z wszystkich dostêpnych �róde³ w sposób indywidualnie
dostosowany do swoich umiejêtno�ci w celu jej maksymalne-
go przyswojenia, tzn. czêsto byæ w bibliotece i czytelni, cho-
dziæ na konsultacje i seminaria, wybieraæ trudne tematy prac
przej�ciowych i dyplomowych, rozszerzaæ zdobyt¹ wiedzê, byæ
dociekliwym i otwartym na nowo�ci naukowe i techniczne.
Nade wszystko trzeba pracowaæ metodycznie, tak by zdobywa-
na wiedza by³a w miarê mo¿liwo�ci ci¹gle weryfikowana, co
stwarza pewno�æ dzia³ania i odwagê w podejmowaniu decyzji.

Podstawowy wp³yw na poziom i zakresy kszta³cenia ma
jednak uczelnia. Jej pracownicy musz¹ te¿ podj¹æ wysi³ek ta-
kiego zorganizowania procesu kszta³cenia, który dawa³by szan-
sê na zdobycie kompleksowej, nowoczesnej, weryfikowalnej
wiedzy zawodowej, uzupe³nionej odpowiedni¹ porcj¹ wiedzy
humanistycznej i ekonomicznej.

Wydaje siê, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ nie tylko poprzez odpo-
wiedni dobór i usytuowanie przedmiotów o okre�lonych tre-
�ciach w toku studiów, ale równie¿ przez odpowiedni sposób
organizacji procesu dydaktycznego.

Tu bez w¹tpienia mo¿na by wymieniæ:
q nauczanie typu problemowego, w którym student bêdzie

rozwi¹zywa³ okre�lone tematy w sposób metodyczny i
twórczy z wydzielonym obszarem analiz koncepcyjnych,
badañ rozpoznawczych po³¹czonych ze wszechstronnym
wnioskowaniem i wariantowaniem przysz³ych rozwi¹zañ,
pos³uguj¹c siê przy tym ró¿nego rodzaju modelowaniem i
symulowaniem,

q elastyczny program studiów, odnosz¹cy siê nie tylko do
wyboru poszczególnych przedmiotów, pracowni, labora-
toriów oraz przypisanych im godzin, ale tak¿e i wyboru
opiekuna naukowego!

q tworzenie programu studiów przy udziale wybitnych fa-
chowców z przemys³u � oni bowiem wiedz¹ najlepiej ja-
kich in¿ynierów potrzebuj¹ dzisiaj i jakich bêd¹ potrzebo-
waæ jutro lub za 10 lat,

q tworzenie specjalno�ci typu hybrydowego, ³¹cz¹ce kilka
dziedzin wiedzy, np. technikê i ekonomiê, technikê i eko-
logiê, technikê i komputeryzacjê,

q humanizacjê studiów, poprzez wprowadzenie przedmiotów
zbli¿aj¹cych do pracy w z³o¿onym �rodowisku wytwór-
czym (produkcyjnym), np. psychologii, socjologii�
Podczas tworzenia nowoczesnych kierunków i specjalno-

�ci studiów nale¿y te¿ pamiêtaæ o relacjach zachodz¹cych w
zatrudnieniu in¿ynierów we wspó³czesnych dzia³ach przemy-
s³owych i adekwatnie do nich budowaæ programy dydaktycz-
ne. Analiza podstawowych obszarów dzia³alno�ci in¿ynierów
w przemy�le maszynowym RFN wskazuje, ¿e ponad 50%
z nich zatrudnionych jest przy opracowaniu i wdra¿aniu no-
wych wyrobów. Na drugim miejscu s¹ in¿ynierowie zatrudnie-
ni w zbycie (ok. 20%), za� w produkcji pracuje tylko ok. 12%.

Szczególnie trudne jest przygotowanie tej grupy in¿ynie-
rów, którzy bêd¹ pracowaæ w opracowywaniu nowych wyro-
bów. Oni musz¹ bowiem nadal byæ klasycznymi in¿ynierami
(konstruktorami, technologami), ale ponadto powinni rozumieæ
istotê marketingu, obs³ugi klienta, wzornictwa przemys³owe-
go itd. Coraz czê�ciej bêd¹ musieli wspó³pracowaæ z klienta-
mi, przedstawicielami sprzeda¿y, aby precyzyjnie i jednoznacz-
nie zdefiniowaæ potrzeby klientów. Motorem dzisiejszej pro-
dukcji jest bowiem has³o: �Znajd� klienta i wytwarzaj �ci�le
wed³ug jego potrzeb�.

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e dla stworzenia odpowied-
nich warunków do zapewnienia wysokiego poziomu kszta³ce-
nia daj¹cego odpowiedni �produkt rynkowy� w postaci absol-
wenta o wiedzy i umiejêtno�ciach poszukiwanych przez pra-
codawców, niezbêdna jest �cis³a wspó³praca uczelni i specja-
listów z nowoczesnych ga³êzi przemys³u w tworzeniu odpo-
wiednich programów studiów oraz �wiadome i pe³ne zaanga-
¿owanie studentów w przyswajaniu tej wiedzy w toku studiów.
Wszyscy musimy mieæ �wiadomo�æ, ¿e tylko kompleksowa,
nowoczesna i aktualna wiedza mieszcz¹ca siê w g³ównym
nurcie techniki �wiatowej, bêdzie w coraz wiêkszym stopniu
decydowaæ o przemys³owej przydatno�ci in¿yniera, decydo-
waæ o jego sukcesach i wyznaczaæ poziom jego dochodów.

prof. nadzw. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta
dr in¿. Stanis³awa Plichta

O KSZTA£CENIU

Najwiêksze polskie targi technologii XXI wieku
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, najwiêkszy organizator targów w Polsce,

zapraszaj¹ na �infosystem 2001� w dniach 24�27 kwietnia 2001 roku.

W Miêdzynarodowych Targach Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki
INFOSYSTEM, tradycyjnie ju¿ uczestnicz¹ najwa¿niejsze firmy bran¿y elektronicznej, licz¹cy
siê w kraju i za granic¹ producenci sprzêtu i oprogramowania oraz firmy posiadaj¹ce wiedzê
i do�wiadczenie w dziedzinie wdra¿ania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych.

Nowe stulecie okre�lone zosta³o wiekiem globalnej komunikacji sieciowej. Do realizacji tego
celu niezbêdne s¹ narzêdzia i techniki komunikacji oraz aplikacje i zasoby, które mog¹ byæ
udostêpniane b¹d� przekazywane. Dlatego w ofercie targowej INFOSYSTEMU du¿y nacisk
po³o¿ono na wykorzystanie telekomunikacji oraz Internetu i zaawansowanych us³ug interneto-
wych dla biznesu. Bêdzie to równie¿ jeden z g³ównych akcentów targów INFOSYSTEM 2001.

Zespó³ Organizacji Targów



Pismo Politechniki Koszaliñskiej Nr 1/200126

Autor, autor, autor� � takie okrzyki s³yszy siê na pre-
mierach teatralnych. Najczê�ciej wywo³uje siê autora po to,
by podziêkowaæ mu kwiatami za znakomite dzie³o. Niekiedy
jednak równie¿ po to, aby zobaczyæ, kto jest twórc¹ takiej
�cha³y�. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, wi-
dzowie chc¹ siê upewniæ: kim jest twórca danego dzie³a? On
ma bowiem pisane i niepisane prawo do tego, co wymy�li³ i
do kwiatów � je¿eli by³o to dobre lub gwizdy � je¿eli by³o do
niczego. W tych refleksjach chcê siê zaj¹æ w³a�nie tym pisa-
nym prawem autora do tego, co wymy�li³. Jest ono zawarte
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z ro-
ku 1994.

W �rodowisku ludzi pisz¹cych (a za takich nale¿y uznaæ
pracowników nauki) jest to szczególnie wa¿ne, bowiem mo¿-
na pope³niaæ przestêpstwo, nawet o tym nie wiedz¹c, a: �nie-
znajomo�æ prawa nie zwalnia od jego przestrzegania�. I cho-
cia¿ sam jestem praktykiem w zakresie poruszanego tematu
(wspó³pracuj¹c od wielu lat z Wydaw-
nictwem), to w dalszych rozwa¿aniach
bêdê siê odwo³ywa³ do ustaleñ osoby, dla
której te zagadnienia stanowi¹ �codzien-
ny chleb�. Osob¹ t¹ jest Andrzej Kar-
powicz, który ró¿ne zagadnienia z za-
kresu prawa autorskiego zebra³ w ksi¹¿-
ce pt.: �Autor � Wydawca. Poradnik prawa autorskiego�,
wydanej przez Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa
1999 r. Ksi¹¿ka ta znajduje siê w Wydawnictwie Uczelnia-
nym i tam jest udostêpniana osobom, chc¹cym pog³êbiæ swoje
wiadomo�ci w tym zakresie. Celem niniejszego materia³u jest
za� przybli¿enie podstawowych zagadnieñ z zakresu prawa au-
torskiego i pewnej refleksji nad praktyk¹ w tym wzglêdzie.

W cywilizowanym �wiecie prawo autorskie jest po to, aby
chroniæ autora dzie³a wykazuj¹cego: �cechy osobistej twór-
czo�ci� przed przyw³aszczeniem tej twórczo�ci przez inne oso-
by. Artyku³ 1 ustawy stwierdza, ¿e: �przedmiotem prawa au-
torskiego jest ka¿dy przejaw dzia³alno�ci twórczej o indywi-
dualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, nie-
zale¿nie od warto�ci, przeznaczenia i sposobu wyra¿enia�.
Istotne wiêc jest tylko to, czy jest w tym dziele co�, co mo¿na
zakwalifikowaæ jako indywidualn¹ my�l autora, i prawo au-
torskie siêga tak daleko, jak daleko siêga ta cecha. Prawo
autorskie nie chroni wiêc: ani metody opracowania dzie³a,
ani stylu pisania, ani te¿ technik pracy. Dla prawa autorskie-
go nie jest te¿ istotny poziom naukowy opracowania, ani jego
przeznaczenie. Polskie prawo autorskie obejmuje ochron¹ �ka¿-
dy utwór z chwil¹ jego powstania, bez konieczno�ci dope³nia-
nia jakichkolwiek formalno�ci�. Od tej zasady nie ma wyj¹t-
ku. Tak samo wiêc jest chroniona twórcza my�l dyplomanta
(w jego pracy dyplomowej), jak i artyku³ profesora w najbar-
dziej renomowanym wydawnictwie. Potrzebne jest tylko to,
aby by³o: 1) indywidualna my�l autora oraz 2) ustalenie pracy.

Ustalenie polega na �stworzeniu mo¿liwo�ci zapoznania
siê z utworem choæby jednemu odbiorcy poza jego twórc¹�.
Ustawa wymaga, aby utwór by³ ustalony w dowolnej postaci
(pismem, rysunkiem, fraz¹ muzyczn¹ itp.). Ustalenie zatem to
danie mo¿no�ci zapoznania siê z prac¹ przez dowolny kr¹g
odbiorców w dowolnym czasie. Praca nie musi mieæ przy tym
okre�lonej formy opracowania redakcyjnego. Przyk³adowo:
rêkopis pracy magisterskiej, z którym zapozna³ siê promotor,
spe³nia wymogi ujête trybem ustawy i taka praca podlega ochro-
nie prawnej z tytu³u prawa autorskiego (okres ochrony wynosi
obecnie 70 lat od daty pierwszej publikacji utworu).

Przedmiotem prawa autorskiego ustawa czyni tak¿e: t³u-
maczenia, przeróbkê i adaptacjê, a wiêc tzw. �opracowanie
cudzego utworu�. Aby opracowaæ cudzy utwór nie jest po-
trzebna przy tym zgoda twórcy orygina³u. Dopiero zwielo-
krotnianie egzemplarzy i rozpowszechnianie wymaga pisem-
nej zgody autora. W tym zakresie mo¿e byæ wa¿ne stwier-
dzenie, ¿e �nie zalicza siê do opracowania cudzego utworu

opracowania redakcyjnego tekstu, któ-
rego celem jest przygotowanie tekstu do
druku, a wiêc dokonanie audiustacji sty-
listycznej utworu, usuniêcie oczywistych
b³êdów i pomy³ek�. Wobec powy¿szego,
promotor opracowuj¹c pod tym wzglê-
dem pracê dyplomow¹ nie jest jej wspó³-

autorem i nie ma z tego tytu³u praw autorskich do tego mate-
ria³u. Chc¹c go upowszechniæ, np. w postaci artyku³u nauko-
wego, winien uzyskaæ zgodê od dyplomanta (najlepiej na pi-
�mie). Wykorzystanie my�li autora bez jego zgody przez ja-
kiekolwiek osoby postronne jest przestêpstwem i nazywa siê
plagiatem. S³ynna jest w tym wzglêdzie sprawa plagiatu pracy
magisterskiej przez pos³a AWS Andrzeja Anusza i sporu na
tym tle pomiêdzy rektorem Uniwersytetu Warszawskiego,
a by³ym ministrem edukacji narodowej, prof. dr hab. Miro-
s³awem Handke, dotycz¹cym odebrania przez uczelniê tytu-
³u magistra pos³owi Anuszowi, uzyskanego w wyniku przed-
stawienia pracy magisterskiej bêd¹cej plagiatem (patrz Fo-
rum Akademickie 4/1999). Dla uzupe³nienia tego w¹tku mogê
dodaæ tylko, ¿e pose³ Andrzej Anusz od 2000 r. jest ju¿ magi-
strem, bo przedstawi³ i obroni³ inn¹ pracê magistersk¹ na KUL.

Ten plagiat zosta³ nag³o�niony i ukarany. Jest jednak dzie-
si¹tki, a mo¿e nawet setki tysiêcy plagiatów nienag³a�nia-
nych i niekaranych. W nauce, sztuce, czy literaturze niewiele
jest bowiem dzie³ w czystej postaci (oryginalnych a¿ do ostat-
niej kropki). Wiêkszo�æ prac jest podbudowana, w jakim�
stopniu, dokonaniami innych osób. Podbudowania te (ze�le-
ni autorzy mówi¹ � podkradania) dotycz¹ ró¿nych form i ob-
jêto�ci dzie³a pierwotnego. Mo¿e to byæ: inspiracja, mniej-
szy lub wiêkszy fragment utworu lub jaka� celna, a nieroz-
pracowana przez pierwotnego twórcê idea. �S¹ twórcy z praw-
dziwego zdarzenia, którzy tak¿e co� komu� podbior¹, wyko-
rzystaj¹ motyw, podpatrz¹ dowcip. Ci jednak nie czyni¹ z te-
go sposobu na twórczo�æ (jak pisze P. Muldner-Nieckowski

Autor, autor, autor�

�Prawdziwy artysta kradnie,
a grafoman zrzyna�

Krzysztof Karasek

KONSTATACJE
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w swoim felietonie � Forum Akademickie 10/2000). Upo-
wszechniaj¹ to, co wymy�lili inni, dodaj¹c zreszt¹ co� od sie-
bie (jak ja to zrobi³em powy¿ej). Wiedz¹ jak to robiæ, bo od-
byli d³ug¹ drogê samoedukacji. Doskonale wy³awiaj¹ z cu-
dzych dzie³ sk³adniki zamarkowane, ukryte lub w oryginale
�zlekcewa¿one�. Je¿eli zrobi¹ to dobrze, nazywa siê ich ar-
tystami (patrz motto). Tak by³o od zarania dzia³alno�ci ludz-
kiej. Tak jest i bêdzie: �gdyby nie by³o podkradania, nie by-
³oby literatury� � jak twierdzi Hanna Krall. W wiêkszo�ci
bowiem ka¿da praca jest w istocie rzeczy pewn¹ �sk³adan-
k¹� my�li ludzkiej. Po to siê przecie¿ chodzi do szko³y i po to
s¹ ksi¹¿ki oraz czasopisma. Istotne jest tylko to: czy jest to
tylko podkradanie, czy dozwolone prawem zapo¿yczenie
okre�lane jako: �cytat�?

Co jest wiêc plagiatem (za który mo¿na dostaæ tytu³ �gra-
fomana�), a co nim nie jest? Ile i co mo¿na wykorzystaæ
z dzie³a innego autora? Co trzeba zrobiæ, je¿eli chce siê
byæ w porz¹dku wobec prawa? to zagadnienia, którym warto
po�wiêciæ dalsz¹ uwagê. Bo chocia¿ na �wiecie: �plagiat jest
traktowany jako wykroczenie pospolite, wcale nie najgro�-
niejsze i spotyka siê tam z co najwy¿ej delikatnym potêpie-
niem� (W. Karczewski �Forum Akademickie� 12/2000), to
w Polsce, po zmianach w ustawie o prawach autorskich i pra-
wach pokrewnych (Dz.U nr 53/2000, poz. 63), od lipca 2000 r.
zaostrzono kary za plagiaty do 3 lat pozbawienia wolno�ci.
Jest to zatem (jak s¹dzê) w¹tek najwa¿niejszy dla naszych
rozwa¿añ o prawie autorskim. Nie znaj¹c tego mo¿na straciæ
bowiem nie tylko wolno�æ lub pieni¹dze (które trzeba oddaæ
autorowi pierwowzoru), ale co� znacznie wa¿niejszego �
�straciæ twarz�, czyli uzyskaæ infamiê w �rodowisku za nie-
dozwolone praktyki.

Prawo autorskie precyzuje, ¿e �w odniesieniu do utwo-
rów ju¿ rozpowszechnionych wolno, w zakresie uzasadnio-
nym: wyja�nianiem, analiz¹ krytyczn¹, nauczaniem lub pra-
wami gatunku twórczo�ci:
1. przytaczaæ w utworach stanowi¹cych samoistn¹ ca³o�æ,

urywki utworów lub drobne utwory w ca³o�ci,
2. zamieszczaæ utwory lub ich czê�ci w podrêcznikach i wy-

pisach w celach dydaktycznych i naukowych (uwaga: tu
autorowi pierwowzoru przys³uguje wynagrodzenie).
Zatem: cytowanie jest prawem dozwolone z chwil¹ ³¹cz-

nego spe³nienia trzech przes³anek:
a) � cytuje siê w dziele tworz¹cym zamkniêt¹ regu³ami ga-

tunku formê np.: artyku³, ksi¹¿ka,
b) � robi siê to dla pewnej podbudowy rozwa¿añ, czyli: wy-

ja�nienia, analizy lub nauczania,
c) � cytat dotyczy urywka, czyli ma³ego fragmentu cytowane-

go dzie³a, przy czym autorzy powinni dok³adnie okre�liæ:
co jest wziête z cudzej pracy, zaznaczaj¹c granice tego i po-
daj¹c �ród³o (autor i tytu³ dzie³a) w postaci przypisu lub
odno�nika literaturowego [ ] (nie podaje siê �róde³ cytatów
przy cytowaniu przys³ów, powiedzonek, z³otych my�li).
O ile z tymi dwiema pierwszymi przes³ankami nie ma zwy-

kle k³opotu, to najwiêcej niejasno�ci budzi to: ile wynosi ten
dopuszczalny �urywek�?. Ustawa nie wyja�nia nigdzie bli-
¿ej tego kluczowego zagadnienia. Najlepiej by³oby, gdyby
by³o okre�lone np.: urywek dopuszczalny do cytowania wy-

nosi do 50 znaków graficznych. Tak jednak nie ma i chyba
byæ nie mo¿e. To wchodzi ju¿ bowiem w zagadnienie etyki, a
w etyce nie wszystko mo¿e byæ sformalizowane. Wed³ug mnie
liczyæ siê powinno:
� czy jest to fragment istotnie potrzebny do podbudowy roz-

wa¿añ, wyja�nienia lub nauczania?
� czy nie jest to sposób na swoj¹ twórczo�æ?

Szczególn¹ ostro¿no�æ nale¿y zachowaæ w stosunku do
materia³ów ilustracyjnych (rysunki, tablice, fotografie). Ka¿da
ilustracja zaczerpniêta z innej pracy winna mieæ podane przy
niej �ród³o (nie wystarczy podaæ autora w spisie literatury).
S¹dzê, ¿e mo¿na przyj¹æ pragmatykê postêpowania, ¿e �do
trzech reprodukcji materia³u graficznego nie jest konieczne
wystêpowanie o pisemn¹ zgodê do autora�. Je¿eli zamierza-
my tego dokonaæ w wiêkszej ilo�ci nale¿y uzyskaæ tak¹ zgo-
dê (od 1 stycznia 2001 r. Wydawnictwo Uczelniane przy
przyjmowaniu materia³ów do druku wymaga pisemnego
o�wiadczenia autora dostarczonych materia³ów, o posiada-
niu takiej zgody na reprodukowany materia³ ilustracyjny).
Uzyskiwanie pisemnej zgody jest obowi¹zkowe w przypad-
ku reprodukcji chocia¿by jednej fotografii.

Tu nasuwa siê zaraz pytanie: co mamy zrobiæ, je¿eli nie
znamy nazwiska autora albo jego adresu? (albo to jest autor
zagraniczny). Ustawa precyzuje, ¿e �nie zwalnia to z koniecz-
no�ci uzyskania zgody�. Zatem: albo nale¿y uzyskaæ zgodê,
albo nie publikowaæ, w przeciwnym razie nara¿amy siê na
podszywanie siê pod cudz¹ twórczo�æ, czyli plagiat.

Omawiaj¹c zagadnienie prawa autorskiego s¹dzê, ¿e ce-
lowe jest rozpatrzenie jeszcze jednej sprawy, czyli tzw. �do-
zwolonego u¿ytku publicznego�. Ustawa podaje, ¿e dozwo-
lone jest swobodne korzystanie z utworu bez zgody autora
(przy zachowaniu trybu postêpowania z okre�leniem autor-
stwa i �ród³a pochodzenia dzie³a) w dzia³alno�ci informacyj-
nej (prasa, instytucje naukowe i o�wiatowe oraz biblioteki).
Wolno np. w telewizji pokazaæ fragment spektaklu teatralne-
go lub wystawy, ale nie na tyle du¿y, aby widz uzna³, ¿e zo-
baczy³ to, co wa¿ne i nie musi widzieæ ju¿ ca³o�ci. Instytu-
cje naukowe i o�wiatowe mog¹ � �w celach nauczania lub
w³asnych badañ � korzystaæ z opublikowanych utworów w
oryginale i t³umaczeniu oraz sporz¹dzaæ w tym celu pojedyn-
cze egzemplarze opublikowanych utworów�.

Biblioteki publiczne, archiwa i szko³y mog¹ wiêc (nieod-
p³atnie) w zakresie swych zadañ statutowych udostêpniaæ ca³e
utwory lub wykonywaæ odbitki kserograficzne fragmentów
opublikowanych utworów, nie wiêksze jednak ni¿ jeden ar-
kusz wydawniczy (tj. do 22 stron). Ustawa dozwala zatem
wykonanie kopii opublikowanego utworu na u¿ytek prywat-
ny (sobie, rodzinie lub gronu znajomych), bez prawa rozpo-
wszechniania tego utworu za pobieraniem op³aty. Reasumu-
j¹c: uprawiajmy twórczo�æ w³asn¹, korzystaj¹c z twórczo�ci
innych, maj¹c tylko na wzglêdzie przys³owie: �by owca by³a
ca³a, a wilk (prawa) syty�.

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Cytat nie mo¿e byæ wiêc tre�ci¹ ksi¹¿ki
czy artyku³u, tylko odniesieniem.

KONSTATACJE
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Bliski Wschód
Genera³ Moj¿esz � bo i tak czêsto okre�lano gen. Andersa

� wyprowadziwszy swoj¹ �armiê wiê�niów� staje przed rów-
nie trudnym zadaniem stworzenia z niej silnego i efektywne-
go zwi¹zku taktycznego. Nie jest to wcale proste zadanie. Z
jednej strony wyg³odzon¹ i wynêdznia³¹ armiê  dalej w tym
czasie dziesi¹tkuje malaria i pustynny klimat Iraku i Palesty-
ny1 , a z drugiej strony Anglicy widzieliby raczej wojsko pol-
skie nie jako samodzieln¹ jednostkê taktyczn¹, ale czê�æ swo-
jej armii. Wspó³praca Andersa z Sikorskim przynosi jednak efekt
w powo³aniu Armii Polskiej na Wschodzie i choæ Naczelny
Wódz przychyla³by siê do stworzenia dwu korpusów w ramach
armii, to jednak zwyciê¿a koncepcja Andersa i ostatecznie zo-
staje utworzony 2 Korpus, którego dowódc¹ zostaje w³a�nie on.2

Ziszcza siê marzenie gen. Andersa, by móc dowodziæ �swo-
imi� ¿o³nierzami. To krótkie s³ówko �swoimi� jest tu jak naj-
bardziej na miejscu. Dla ¿o³nierzy 2 Korpusu jest on wszak
nie tylko wspó³uczestnikiem sowieckiej gehenny, Moj¿eszem,
który wywiód³ ich z tej nieludzkiej ziemi, ale jest ich dowód-
c¹, do którego maj¹ i bêd¹ mieli prawie nieograniczone zaufa-
nie. Jako dowódca potrafi on przekraczaæ pragmatykê rutyny
wojskowej, ma dar docierania do ¿o³nierzy, na stosunki woj-
skowe jest przy tym niebywale demokratyczny. Sprawdzia-
nem jego postawy jest chocia¿by sprawa traktowania mniej-
szo�ci narodowych w wojsku. Tylko jeden przyk³ad.

W Palestynie blisko 3000  ¿o³nierzy  narodowo�ci ¿ydow-
skiej dezerteruje z wojska. Nie trzeba dodawaæ, i¿ dezercje te
oznaczaj¹ powa¿ne k³opoty kadrowe w organizowanym Kor-
pusie. Anders zabrania jednak �cigaæ zbiegów. Chce mieæ ¿o³-
nierza, który bêdzie siê bi³ z przekonania o sprawê polsk¹.3

Gen. Anders rozumie równie¿ potrzebê dalszego obudo-
wywania armii instytucjami pañstwa obywatelskiego. Przy dy-
wizjach s¹ tworzone powszechniaki, gimnazja, zawodówki
i podchor¹¿ówki, powstaje prasa. Genera³ stale powtarza � �je-
ste�my ma³¹ Polsk¹, tworzymy Polskê wêdrown¹.� To przy-
nosi efekty � Anders wygrywa bitwê o ¿o³nierza � a powtarza-
j¹c za jednym z genera³ów 2 Korpusu � Klemensem Rudnic-
kim � �Bez wygrania bitwy o ¿o³nierza ¿aden wódz nie wygra
bitwy w polu. To co dzia³o siê z ¿o³nierzem pod Monte Cassi-
no, to by³a magia granicz¹ca z ekstaz¹. On j¹ wyczarowa³��4

Pobyt na Bliskim Wschodzie to nie tylko intensywne szkole-
nia wojskowe5,  ale równie¿ dyskusje nad dalszymi losami woj-
ny. Gen. Anders jest wtedy gor¹cym zwolennikiem otwarcia frontu
na Ba³kanach. Przez Ba³kany, gdzie partyzantka jugos³owiañska

¯ycie cz³owieka, niczym starobizantyjska mozaika, uk³ada siê z nieprzeliczalnych chwil, zdarzeñ, spotkañ. Ka¿da z nich jest
wa¿na i jedyna. St¹d trzeba wiele odwagi, by podj¹æ siê ich selekcji, wydobyæ te najwa¿niejsze, znale�æ klucz do symetrii
obrazu. Niniejsze wyst¹pienie ma jedynie przybli¿yæ pewien fragment z mozaiki ¿ycia genera³a Andersa. Fragment, który
obejmuje okres pomiêdzy wyprowadzeniem Armii Polskiej z �domu niewoli� a �ideami marcowymi� okresu ja³tañskiego.

1 Szacuje siê, i¿ z powodu chorób na terenie Iranu  zmar³o oko³o 5
tys. osób spo�ród ludno�ci ewakuowanej. Bli¿ej  J. Zaj¹c, Dowódz-
two Wojsk Polskich na �rodkowym Wschodzie w czasie od 1 XII 1941
r. do wrze�nia 1942 roku, „Bellona” (Londyn), z. 4, 1948, s. 56
2 Na mocy porozumieñ z gen M. Wilsonem, dowodz¹cym frontem
�Persja i Irak� (�Paiforce�), któremu zostaj¹ podporz¹dkowane jed-
nostki polskie, w sk³ad korpusu maj¹ wej�æ:
  a) dwie dwubrygadowe dywizje piechoty,
  b) jedna samodzielna brygada mieszana,
  c) jedna brygada czo³gów wsparcia,
  d) silnie rozbudowane wojska i s³u¿by korpu�ne.
W sk³ad korpusu, oprócz ewakuowanych z ZSRR jednostek, wcho-
dzi jako 3 Dywizja Strzelców Karpackich by³a Samodzielna Bryga-
da Strzelców Karpackich.
W dniu 12 wrze�nia 1942 roku gen. Sikorski specjalnym rozkazem
zatwierdza now¹ organizacjê wojsk na �rodkowym Wschodzie. Dla
ca³o�ci wojska ustalona zostaje nazwa �Armia Polska  na Wscho-
dzie.� W tym samym rozkazie gen. Sikorski mianowa³ gen. Andersa
dowódc¹ Armii Polskiej na Wschodzie. Bli¿ej P. ¯aroñ, Armia An-
dersa, Toruñ 1996, s. 174�177, W. Iwanowski, Z dziejów formacji
polskich na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1976, s. 150–155.
3 Oficjalnym wyrazem stanowiska Gen. Andersa w  sprawie ¿o³nie-
rzy pochodzenia ¿ydowskiego jest rozkaz wydany jeszcze w 1941 r.

(14 listopada), w którym poleci³ dowódcom w odpowiedni sposób
wyja�niæ ¿o³nierzom, i¿ wszelkie �objawy antysemityzmu mog¹ przy-
nie�æ polskiej sprawie jak najbardziej zgubne i nieobliczalne wprost
skutki ,� i przestrzec, ¿e wszelkie objawy walki z ¯ydami s¹ niedo-
puszczalne i bêd¹ surowo karane. Bli¿ej P. ¯aroñ, dz. cyt., s. 190�
191. To stanowisko Gen. Andersa zaowocowa³o w powojennych sto-
sunkach polsko�¿ydowskich znamiennym, choæ ma³o znanym epi-
zodem. Jak wspomina B. Sulik: � W roku 1946, a szczególnie po
pogromie kieleckim, z Polski przez Czechy i Austriê wyje¿d¿a³y ca³e
transporty g³ównie m³odych ¯ydów. Ich celem by³o dotarcie do Pa-
lestyny i udzia³ w walce o w³asne pañstwo. Ówczesny polski rz¹d
wyra�nie temu sprzyja³, bo transporty  kolejowe przekracza³y  grani-
ce za okazaniem zbiorowej wizy. Otó¿ istnia³o te¿ ciche porozumie-
nie dowództwa II Korpusu z organizacjami ¿ydowskimi. W zbioro-
wych transportach przemycane by³y do W³och  rodziny oficerów�
Za tê przys³ugê II Korpus pomaga³ przerzucaæ m³odych ̄ ydów przez
morze do Palestyny, gdzie stacjonowa³y polskie odwody.” B. Sulik,
Genera³ Moj¿esz, wydanie �wi¹teczne Gazety Wyborczej z dnia 25/
26 wrzesieñ 1999 r., s. 18.
4 E. Berberyusz, Anders spieszony, Londyn 1992, s. 47.
5 Miêdzy innymi na terenie Palestyny odby³y siê æwiczenia miêdzy-
dywizyjne  �Narcyz�, pomy�lane jako zaprawa  do walk górskich,
w zwi¹zku z zamierzonym u¿yciem 2 Korpusu na froncie w³oskim.

HISTORIA

Gen. W³adys³aw Anders. 1942�1945 Marcin Wi�niewski

W ubieg³ym roku, na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania, odby³o siê seminarium po�wiêcone gen. W³adys³awowi Andersowi.
Poni¿ej publikujemy kolejne wyst¹pienie dotycz¹ce dalszego etapu ¿ycia Genera³a.
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jest niezwykle silna, wiedzie wszak najkrótsza droga do Polski.6

Zdaje sobie sprawê, ¿e nie mo¿na liczyæ na ¿adne uk³ady z So-
wietami w sprawie przysz³ej Polski. Stosunek do linii polityki
wobec ZSRR jest przedmiotem sporu z Sikorskim. Co wiêcej,
stosunki miêdzy oboma genera³ami w tym czasie znacznie siê
pogarszaj¹. W �ród³ach historycznych ró¿nie siê postrzega ten
konflikt miêdzy Naczelnym Wodzem a Andersem. Czê�æ najbar-
dziej nieprzychylnych Andersowi publicystów sugeruje nawet
swego czasu, i¿ to on jest uwik³any w katastrofê gibraltarsk¹.7

Faktem jest, ¿e stosunki miêdzy Londynem a oficerami Ar-
mii Polskiej na Wschodzie nie uk³ada³y siê najlepiej. Przez pe-
wien czas w 2 Korpusie dzia³a pod milcz¹cym przyzwoleniem
Andersa zwi¹zek m³odszych oficerów pod szumn¹ nazw¹ �Sa-
lus Republicae Suprema Lex�.8  Ta kierowana przez rtm. Klim-
kowskiego organizacja jest klubem opozycyjnym wobec Sikor-
skiego. Znaczenia nadaje jej fakt, i¿ Klimkowski jest w tym
czasie adiutantem i najbardziej zaufan¹ osob¹ Andersa9 .

Konflikt pomiêdzy genera³ami jest podsycany równie¿
przez prof. Stanis³awa Kota i jego ludzi. Oni to informuj¹ Si-
korskiego o rzekomych przygotowaniach do przewrotu w ar-
mii na Bliskim Wschodzie. W tych okoliczno�ciach w maju
1943 r. Naczelny Wódz decyduje siê na wizytacjê 2 Korpusu.
Do Kairu przylatuje spiêty, gotowy na konfrontacjê, z planami
uszczuplenia w³adzy gen. Andersa. Zostaje jednak zaskoczo-
ny lojaln¹ postaw¹ dowódcy 2 Korpusu, jak te¿ wszystkich
podporz¹dkowanych mu wojsk. We wszystkich oddzia³ach
witany jest z honorami godnymi Naczelnego Wodza, a po oso-
bistych rozmowach z Andersem przekonuje siê, ¿e konflikt
miêdzy nimi jest �urobiony� przez �rodowisko prof. S. Kota.
Sikorski zdaje siê równie¿ przychylaæ do koncepcji uderzenia
w �miêkkie podbrzusze� niemieckie, jakim s¹ Ba³kany. �mieræ
Sikorskiego niweczy perspektywy dalszej wspó³pracy.

Monte Cassino
Konferencja w Teheranie, która odbywa siê ju¿ po kata-

strofie gibraltarskiej przekre�la ostatecznie  plany ba³kañskiej
ofensywy. Drugi front ma byæ utworzony w Italii. Od pierw-
szych dni grudnia 1944 r. trwa przerzucanie 2 Korpus do w³o-
skich portów w Bari, Brindisi, Neapolu10 . Polskie odzia³y ob-
sadzaj¹ pozycje na rzece Sangro.

 Anders nareszcie mo¿e w walkach dowodziæ swoj¹ armi¹.
Pierwsze z nich sprowadzaj¹ siê do drobnych potyczek na fron-
cie zimowym11. Do 2 Korpusu zaczynaj¹ ju¿ jednak docieraæ echa
z  Monte Cassino. 23 marca przybywa do Korpusu dowódca 8
Armii, gen. Leese. Przedstawia on plan prze³amania linii Gusta-
wa, w którym to dla Polaków przewidziano najtrudniejsze zada-
nie � zdobycie wzgórza Monte Cassino. Po krótkim namy�le
Anders zgadza siê na u¿ycie 2 Korpusu na tym odcinku.

Ocena tej  decyzji, nie skonsultowanej z Naczelnym Wo-
dzem, do dnia dzisiejszego budzi wiele emocji. Wielokrotnie
zarzucano Andersowi, ¿e zgoda na u¿ycie si³ polskich na tym
odcinku, by³a lekkomy�lnym skazaniem 2 Korpusu na powa¿-
ne straty, by³a wyrazem ambicji genera³a a nie rozs¹dku. Sam
Anders t³umaczy tê decyzjê specyficzn¹ sytuacj¹ polskiego woj-
ska. Z jednej strony, propaganda sowiecka, a jej tropem prasa
brytyjska, wci¹¿ w tym czasie informowa³a, ¿e Polacy nie chc¹
siê biæ z Niemcami, a z drugiej strony u¿ycie si³ polskich pod
os³awionym ju¿ Monte Cassino, nios¹ce ze sob¹ straty porów-
nywalne ze stratami na innych odcinkach frontu, dawa³o mo¿li-
wo�æ rozg³osu, tak potrzebnego wtedy dla sprawy polskiej.12

W nocy z 11 na 12 maja rusza polskie natarcie na wzgórza
Monte Cassino. Rozpoczyna siê ostatnia faza jednej z najwiêk-
szych bitew II wojny �wiatowej. Natarcie to, mimo waleczno-
�ci i po�wiêcenia ¿o³nierzy 2 Korpusu, zostaje jednak odrzu-
cone. Okazuje siê, ¿e fatalnym zbiegiem okoliczno�ci Polacy
trafili na podmianê oddzia³ów niemieckich, st¹d wzgórza bro-
ni³a prawie dwukrotnie wiêksza liczba ¿o³nierzy. Przed Pola-
kami staje widmo niepowodzenia. Twierdza na Monte Cassi-
no zdaje siê potwierdzaæ opinie o tym, i¿ jest nie do zdobycia.

S¹ to trudne chwile dla gen. Andersa. Zachowuje on jed-
nak spokój godny najwiêkszych wodzów. Zdaje sobie sprawê
z odpowiedzialno�ci, jak¹ wzi¹³ na siebie.

17 maja rozpoczyna siê kolejne uderzenie. Do walki rzu-
cona zostaje ca³a si³a 2 Korpusu. W nocy z 17/ 18 maja nastê-
puje punkt krytyczny bitwy � obie walcz¹ce strony s¹ u kresu
wytrzyma³o�ci. �By³a to chwila � jak wspomina Anders � kie-
dy strony ca³kowicie wyczerpane le¿¹ naprzeciw siebie, zda-
wa³oby siê, niezdolne do wysi³ku. Zwyciê¿a wtedy silniejszy
wol¹, ten, który zdobêdzie siê na ostateczne uderzenie.�13  Na
tym w³a�nie polega³ geniusz wojskowy Andersa. Potrafi³ roz-

6 Za twórcê i g³ównego rzecznika koncepcji ba³kañskiej do swego  czasu
uchodzi³ Churchill. Natomiast Roosevelt jedynie w najbardziej pouf-
nych rozmowach, nie tylko z Sikorskim, przyznawa³, i¿ uderzenie drog¹
przez Ba³kany by³oby skuteczn¹ tam¹ przeciwko sowieckiemu zale-
wowi Europy; mówi³ nawet, ¿e u¿ycie w operacji ba³kañskiej armii
Andersa jako �stra¿y przedniej� Sprzymierzonych wywo³a³oby wy-
st¹pienie przeciw Niemcom nie tylko okupowanej Jugos³awii, ale rów-
nie¿ Wêgrów, Rumunów. Ostatecznie zwyciê¿y³y inne wzglêdy � Chur-
chill i Roosevelt nie chcieli tworzyæ ¿adnych �barier� przeciwko so-
wieckiemu sprzymierzeñcowi. Bli¿ej W. Pobóg � Malinowski, Naj-
nowsza historia polityczna Polski. Okres 1939-1945, t. 2, s. 13-16.
7 Sugestie te nie mo¿na traktowaæ inaczej ni¿ pomówienie. Nie znaj-
duj¹ one ¿adnego potwierdzenia w dokumentach dotycz¹cych  kata-
strofy gibraltarskiej. Zdaniem autora sam konflikt pomiêdzy genera-
³ami mia³ swoje �ród³o w braku osobistych kontaktów pomiêdzy nimi
w okresie formowania Armii na Bliskim Wschodzie. Swoje znacze-
nia mia³y te¿ z pewno�ci¹ obawy Naczelnego Wodza przed rosn¹c¹
popularno�ci¹ gen. Andersa.
8 E. Berberyusz, dz. cyt., s. 101.
9 Sikorski po przybyciu do Kairu, na potwierdzenie swoich obaw co do
lojalno�ci dowództwa 2 Korpusu poka¿e gen. Andersowi ulotkê, kryty-
kuj¹c¹ rz¹d i ministrów oraz ich bezczynno�æ. O autorstwo jej pos¹dzi
rtm. J. Klimkowskiego. Klimkowski po dochodzeniu w tej sprawie, przy-

³apany zosta³ na kradzie¿y tajnych dokumentów. S¹d polowy skaza³ go
na 3 lata wiêzienia; po odbyciu kary zosta³ konfidentem �Dwójki� 2-go
korpusu i zaj¹³ siê �obserwowaniem� dzia³ania komunistów polskich na
Bliskim Wschodzie. Wnet potem uda³ siê do Polski i pracowa³ w pro-
pagandzie komunistycznej przeciwko Andersowi, publikuj¹c miêdzy
innymi paszkwil pt. �By³em adiutantem gen Andersa”, (Warszawa
1958 r.)
10 W tym okresie stan liczebny 2 Korpusu kszta³tuje siê w granicach
48 tys. ¿o³nierzy, w tym 2908 oficerów i 109 ochotniczek Pomocni-
czej S³u¿by Kobiet. W. Iwanowski, dz. cyt., s. 155.
11 W tym okresie dzia³ania 2 Korpusu ograniczaj¹ siê do patrolowa-
nia i wymiany ognia artyleryjskiego. Straty 2 Korpusu nad rzek¹
Sangro wynios³y 110 ¿o³nierzy, w tym zabitych 2 oficerów i 36 sze-
regowych. W. Iwanowski, dz. cyt., s. 259.
12 W. Anders, Bez ostatniego rozdzia³u, Lublin 1990, s. 228.
13 W. Anders, dz. cyt., 242–243.
14 Zdobycie Monte Cassino nie koñczy jednak bitwy. 2 Korpus 19
maja otrzymuje zadanie dalszego prowadzenia dzia³añ bojowych i
dalszego natarcia na Piedimonte. Zostaje ono zdobyte dopiero w nocy
z 24 na 25 maja 1944 r. Straty Korpusu w bitwie o Monte Cassino w
czasie od 24 kwietnia do 31 maja wynios³y 4199 ludzi, to znaczy
9,1% stanu. Bli¿ej Biegañski, Dzia³ania 2 korpusu we W³oszech, t. I,
Londyn 1963, s. 257-258.
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poznaæ tê chwilê, poderwaæ wojsko do jeszcze jednego ataku.
Wyda³ rozkaz kolejnego natarcia. Rankiem 18 maja polska fla-
ga zostaje zatkniêta na ruinach klasztoru Monte Cassino.14

Gen. Anders triumfuje wraz ze swoim wojskiem. Po bi-
twie spada na niego deszcz orderów15 . Wszyscy chc¹ siê spo-
tkaæ ze zdobywc¹ twierdzy, która wydawa³a siê nie do zdoby-
cia. 2 Korpus jest na fali.

Dziwny nastrój w tych dniach ogarnia ¿o³nierzy. Po krwa-
wej ³a�ni zaczynaj¹ odtajaæ w³osk¹ wiosn¹. Jak wspomina
Romanowski � �choæ Sowieci zajêli ju¿ pó³ Polski, Polacy na
froncie w³oskim nie chcieli o tym my�leæ, chcieli siê cieszyæ.
Gonili Niemców, pili razem z Australijczykami, którzy byli im
psychicznie bliscy, wszczynali burdy z Angolami i kochali siê.
¯o³nierz, który w �rodkowej Azji nie móg³ tkn¹æ Kirgizki, na
Bliskim Wschodzie Arabki, bo w obu przypadkach kind¿a³ pod
¿ebro, teraz pod piêknym niebem Italii móg³ nareszcie ode-
tchn¹æ��16  Nastrój ¿o³nierzy udziela siê równie¿ samemu An-
dersowi. W wiosennej scenerii Italii rozkwita jego romans z
poznan¹ jeszcze w Teheranie Renat¹ Bogdañsk¹ � aktork¹
�Rewii� dzia³aj¹cej przy 2 Korpusie. Romans ten staje siê
udzia³em ca³ego Korpusu podzielonego na sympatyków ¿ony
genera³a i jego nowej przyjació³ki. Sam Anders zdecyduje siê
na rozwód jednak dopiero po wojnie.

Ja³ta
Szczê�cie jednak trwa krótko. O to bowiem z Warszawy

dobiega wiadomo�æ o powstaniu. Anders, który od pocz¹tku
jest przeciwnikiem jego wybuchu, który namawia Sosnkow-
skiego do powstrzymania w³adz w Kraju, g³êboko prze¿ywa
walkê osamotnionej stolicy. Wie, ¿e powstanie z wojskowego
punktu widzenia nie ma ¿adnych szans.17

Cieñ Warszawy nie pozwala mu siê cieszyæ z sukcesów
rozpoczêtej jeszcze w czerwcu ofensywy adriatyckiej. W ofen-
sywie tej 2 Korpus ma za zadanie zdobycie Ankony18 . Po prze-
³amaniu niemieckiej linii obrony na rzece Chienti, zdobyciu
Loreto i Osimo, a 17 lipca zdobywa sam¹ Ankonê. Kontynu-
uj¹c ofensywê wzd³u¿ Adriatyku Korpus toczy ciê¿kie boje
nad rzek¹ Metauro, by od pa�dziernika 1944 rozpocz¹æ  walki
w Apeninie Emiliañskim. W zimie 1944/1945 w walkach na

froncie w³oskim nastêpuje zastój. Anders wykorzystuje ten czas
na rozbudowê 2 Korpusu. Ka¿da z 2 dywizji otrzymuje po trze-
ciej brygadzie piechoty, 2 brygada pancerna przekszta³cona
zostaje w 2 dywizjê pancern¹. Stale wzrasta sk³ad bojowy
Korpusu. Genera³ wychodzi jednocze�nie z propozycj¹ po³¹-
czenia wszystkich si³ polskich dzia³aj¹cych w Europie zachod-
niej na jednym terenie operacyjnym i stworzenia jednolitego
dowództwa  polskiego. Plan ten spotyka siê jednak z niechêci¹
Anglików, dla których jednolite wojsko polskie na Zachodzie
oznaczaæ mo¿e zadra¿nienia w ugodowej polityce ze Stalinem.

Anders  powoli zaczyna dostrzegaæ, i¿ zbli¿a siê klêska
sprawy polskiej. 11.02.1945 r. przedstawiciele wielkiej trójki
og³aszaj¹ uzgodnienia konferencji w Ja³cie19. Postanowienia
ja³tañskie s¹ ciosem nie tylko dla Andersa, ale i dla ca³ego
Wojska Polskiego na Zachodzie. Oto okazuje siê, ¿e musi za-
komunikowaæ swoim ¿o³nierzom, pochodz¹cym w wiêkszo-
�ci z kresów wschodnich, ¿e  ich ziemie zostaj¹ od³¹czone od
Polski, ¿e ca³a ich ofiara za woln¹ Polskê posz³a na marne.

W archiwach brytyjskiej s³u¿by zagranicznej odnale�æ mo¿na
nastêpuj¹c¹ notatkê z tego okresu: �gen. Anders, uwa¿a, ¿e za-
wiód³ swoich ¿o³nierzy, jest rozpaczliwie przygnêbiony��

Genera³ pisze natychmiast do dowództwa 8 Armii: �¯o³nierz
Korpusu pyta mnie jaki ma byæ cel dalszej walki. Nie umiem dzi-
siaj odpowiedzieæ na to pytanie� Sta³a siê rzecz straszna, zna-
le�li�my siê w po³o¿eniu z którego, jak dot¹d, nie widzê wyj�cia�
Domagam siê wycofania z odcinka bojowego 2-go Korpusu�

� b) wobec faktu, ¿e ani ja, ani podw³adni mi dowódcy nie
mogliby dzisiaj znale�æ w sumieniu swym uzasadnienia dla
¿¹dania od ¿o³nierzy nowych ofiar.�20

Prezydent Raczkiewicz wzywa Andersa do Londynu. Tam
dochodzi do symbolicznej ju¿ rozmowy miêdzy genera³em a Chur-
chillem. Brytyjski premier wypowie podczas tej rozmowy zna-
mienne s³owa: �My�my wschodnich granic nigdy nie gwaranto-
wali. Mamy dzisiaj do�æ wojska i waszej pomocy nie potrzebuje-
my. Mo¿e pan swoje dywizje zabraæ. Obejdziemy siê bez nich.�

Co wtedy prze¿ywa Anders? Co musi czuæ s³ysz¹c te cy-
niczne s³owa? To by³ koniec. Koniec marzeñ o wolnej Polsce.

W tych dramatycznych okoliczno�ciach, prezydent Racz-
kiewicz, wobec pozostawania gen. Bora-Komorowskiego

15 Anders zostaje miêdzy innymi uhonorowany, nadanym mu przez
Króla Jerzego VI Orderem £a�ni.
16 E. Berberyusz, dz. cyt., s. 165.
17 W. Anders, dz. cyt., s. 281-282.
18 W ofensywie tej Korpus zostaje wzmocniony jednostkami aliancki-
mi: 7 pu³kiem huzarów (pancernych), 17 i 26 brytyjskimi pu³kami arty-
lerii i W³oskim Korpusem Wyzwolenia. Bli¿ej P. ̄ aroñ, dz. cyt., s. 264.
19 Uchwa³y konferencji w Ja³cie w kwestii polskiej stwierdza³y, i¿ grani-
ca wschodnia Polski powinna siê oprzeæ o liniê Curzona, natomiast na
zachodzie Polska winna �uzyskaæ znaczny przyrost terytorialny.� W spra-
wie rz¹du uzgodniono formu³ê: �Dzia³aj¹cy obecnie w Polsce Rz¹d Tym-
czasowy powinien byæ (�) przekszta³cony na szerszej podstawie de-
mokratycznej z w³¹czeniem przywódców demokratycznych z samej
Polski i Polaków z zagranicy.� Gabinet ten mia³ otrzymaæ nazwê Pol-
skiego Rz¹du Tymczasowego Jedno�ci Narodowej  i obowi¹zek prze-
prowadzenia �mo¿liwie najprêdzej wolnych i nieskrêpowanych wybo-
rów opartych na g³osowaniu tajnym i powszechnym.� Tekst Deklaracji
Ja³tañskiej w Sprawie Polski w: Prawo Miêdzynarodowe i historia dy-
plomatyczna. Wybór dokumentów, tom 3 w oprac. L. Gelberg.
20 W. Anders, dz. cyt., s. 352-353.
21 Anglicy próbuj¹ nawet blokowaæ przedostanie siê informacji o mia-
nowaniu na to stanowisko gen. Andersa do prasy i radia.
22 W. Anders, dz. cyt., s. 364-365.
23 Karta Atlantycka podpisana 14 VIII 1941 r. przez USA, Wielk¹

Brytaniê sta³a siê podstaw¹ Deklaracji Narodów Zjednoczonych pod-
pisanej 1 I 1942 r. w Waszyngtonie  przez szereg pañstw, w tym
równie¿ ZSRR i Polskê.
24 Rz¹d RP w Londynie by³ wtedy nadal formalnie uznawany zarów-
no przez Stany Zjednoczone, jak i Wielk¹ Brytaniê. W tym okresie z
Rz¹dem RP w Londynie utrzymywa³o stosunki dyplomatyczne 38
pañstw (bli¿ej E. Duraczyñski, Rz¹d Polski na uchod�stwie 1939�1945,
Warszawa 1993, s. 476–477, Janusz Gilas, Prawo miêdzynarodowe,
Toruñ  1995, s. 155). W prawie miêdzynarodowym podstaw¹ uznania
rz¹du na emigracji jest zasada efektywno�ci. Dopóki nie nast¹pi³o za-
wojowanie (debellatio) i stabilizacja nowej sytuacji faktycznej, dopó-
ty rz¹d na emigracji ma prawo je reprezentowaæ pod warunkiem pro-
wadzenia dzia³alno�ci maj¹cej na celu odzyskanie okupowanego tery-
torium. Dzia³alno�æ ta powinna sie wyra¿aæ w kierowaniu walk¹ z
okupantem zarówno w obrêbie tego obszaru, jak i poza nim. Rzeczy-
wistym jej wyrazem jest posiadanie w³asnych si³ zbrojnych lub kiero-
wanie ruchem oporu w okupowanym terytorium (bli¿ej R. Bierzanek,
Prawo miêdzynarodowe publiczne, Warszawa 1998, s. 144–149).
25 Natarcie na Boloniê rozpoczyna siê 9 kwietnia. Po prze³amaniu
oporu na linii rzeki Senio, stacza ciê¿kie boje nad rzek¹ Gaiana, by
18 kwietnia dotrzeæ na przedpola Bolonii. W ci¹gu dwóch dni mia-
sto zostaje zdobyte. 2 maja 1945 roku si³y niemieckie znajduj¹ce siê
we W³oszech kapituluj¹. Ciê¿kie walki o Boloniê kosztowa³y polski
Korpus 234 zabitych i 1228 rannych.
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w niewoli niemieckiej, mianuje 26.02.1945 r. gen. W³adys³a-
wa Andersa na stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki Naczelnego
Wodza.21  Do historii przechodz¹ s³owa gen Andersa zawarte
w jego rozkazie do wojska:

�� Ze sztandarami okrytymi chwa³¹ stajemy dzi� w obli-
czu najwiêkszej tragedii naszego narodu. Oczy wszystkich Po-
laków rozrzuconych po �wiecie, a przede wszystkim umêczo-
nego Kraju, patrz¹ na nas z uczuciem nadziei. Wiedz¹ oni, ¿e
nasz ciê¿ki marsz ¿o³nierski kontynuowaæ bêdziemy zgodnie
z nasz¹ przysiêg¹�

Pamiêtaæ musimy, ¿e w wyniku tej wojny zatriumfowaæ ma
uczciwo�æ i sprawiedliwo�æ. Uczciwy i sprawiedliwy �wiat nie
mo¿e byæ bez Polski wolnej, silnej i niepodleg³ej. Zgodnie z ho-
norem, do Polski takiej wróciæ chcemy z broni¹ w rêku.

A je�li obcy ludzie lub boja�liwi pytaæ siê was bêd¹ o co
walczycie, odpowiadajcie, ¿e ¿o³nierz polski bije siê dzi� o to
samo, o co poszed³ w bój piêæ lat temu: aby w naszym Kraju
i na �wiecie nigdy si³a nie mog³a rz¹dziæ nad prawem.�22

Jednak nadchodzi³ czas, gdy si³a mia³a zatriumfowaæ nad
prawem. Wystarczy choæby skonfrontowaæ postanowienia kon-

ferencji ja³tañskiej z tre�ci¹ Karty Atlantyckiej23,  bêd¹cej de-
klaracj¹ �wspólnych� zasad w dzia³aniu trzech wielkich mo-
carstw. W Ja³cie postanowiono o przesuniêciu wschodniej gra-
nicy Polski, gdy tymczasem w Karcie Wielka Trójka deklaro-
wa³a, i¿ nie zgodzi siê na ¿adne zmiany terytorialne, które by
nie odpowiada³y swobodnie wyra¿onym ¿yczeniom ludów za-
interesowanych. Postanowienia ja³tañskie wprost gwa³ci³y
podstawowe zasady prawa miêdzynarodowego, w tym zasadê
suwerennej równo�ci pañstw.

Po raz kolejny prawo ust¹pi sile, gdy na Konferencjê Na-
rodów Zjednoczonych  w San Francisco nie zostanie zapro-
szony przedstawiciel rz¹du polskiego w Londynie.24

W tej wojnie 2 Korpus we�mie jeszcze udzia³ w wiosennej
ofensywie na Boloniê. Bêdzie to ostatni jego wielki sukces.25

7 maja Niemcy podpisz¹ bezwzglêdn¹ kapitulacjê� Rado�æ
ze zwyciêstwa   nie stanie siê jednak udzia³em gen. Andersa
i jego ¿o³nierzy.

mgr Marcin Wi�niewski,
Katedra Nauk Humanistycznych
i Stosunków Miêdzynarodowych

179. Dyrektor
Wac³aw Laskowski codziennie rano robi³ obchód �swojej� fabryki. Jeden cz³owiek,

zaprzeczenie wszystkiego z³ego, co napisa³em o dyktaturze proletariatu.
�Wacek� by³ z pochodzenia kierowc¹. Stworzy³ nie tylko doskona³¹ fabrykê, ale

i zespó³ maj¹cy ambicjê konstruowania naprawdê polskich konstrukcji. Bod�ce eko-
nomiczne PRL takich pomys³ów nie lubi³y. Kto�, kto siê na nie decydowa³, ponosi³
ryzyko niepowodzenia, b³êdów konstrukcji, technologii, rynku, wchodzi³ w konflikt
z �amatorami�, którzy je�dzili sobie po ca³ym �wiecie w poszukiwaniu licencji albo
�ci¹gawek � nie mówi¹c ju¿ o innych korzy�ciach. Dla nich bank centralny PRL by³
workiem bez dna i nale¿a³o tylko potrafiæ z niego wybieraæ. Podobno, z okazji kupna
licencji na Fiata 125, odwiedzi³o Turyn 600 czy 800 polskich dyrektorów. Fiatowskie
busy zabiera³y ich z lotniska, bankiet, zwiedzanie fabryki, Rzym, Neapol, Wenecja,
bankiet po¿egnalny, lotnisko � i nastêpna grupa.

Laskowski zgromadzi³ zespó³, wy³owionych z rajdów, najlepszych polskich motocykli-
stów: braci Krzysztofa i Stanis³awa Brunów, Jerzego Jankowskiego i kilku innych. Zgro-
madzi³ te¿ unikaln¹ �stajniê� motocykli, skuterów i samochodzików, sprowadzonych z �za-
chodu�. Wcale nie po to, ¿eby kopiowaæ, na to by³ za m¹dry, mieli�my tylko widzieæ, jak to
robi¹ inni, widzieæ zalety i s³abe strony ró¿nych rozwi¹zañ. By³ tam i Messerschitt KR200,
by³a Isetta, Fulda, i �rasowy� Berkley. Je�dzili�my, �szpanowali�my�.

Lekcewa¿enie techniki mia³o w naszej strefie dawne tradycje. W nowelce Czecho-
wa konstruktor mostu s³yszy, jak podczas otwarcia, kto� wskazuj¹c go szepcze, ¿e to
m¹¿ Natalii. Malarz i teoretyk sztuki Eligiusz Niewiadomski, strzelaj¹c w warszaw-
skiej Zachêcie do prezydenta Gabriela Narutowicza, zabija³ nie tylko polityka, ale jed-
nocze�nie wielkiego konstruktora, profesora politechniki w Zurichu, budowniczego wielu
elektrowni wodnych. Niewiadomski uwa¿a³, ¿e cywilizacja jest zaprzeczeniem sztuki.
Po co w takim razie pisa³? Dzi� wiemy dok³adnie, jakie spustoszenia moralne przy-
niós³ wynalazek Gutenberga i jego pochodne. K³amstwo, powtórzone stukrotnie, staje
siê prawd¹ � wo³a³ Goebbels. Napisane, staje siê prawd¹ od razu. A cywilizacja Naru-
towicza � elektrownie wodne � by³a wówczas najdelikatniejsz¹ drog¹ do przyjmowa-
nia nowoczesno�ci, bez niszczenia tradycji, bez spalin, z mo¿liwie najmniejsz¹ szkod¹
dla natury.

Dizajn
Wydawnictwo Uczelniane przygotowuje do druku ksi¹¿kê prof. Krzysztofa Meisnera pt.
�Dizajn�. S¹ to chronologicznie u³o¿one wspomnienia Profesora, bêd¹ce histori¹ �ro-
dowiska, prób¹ ocalenia resztek materia³ów archiwalnych, bêd¹cych �wiadectwem
dokonañ projektowych minionego pó³wiecza. Gor¹co polecamy tê ksi¹¿kê, jest to bo-
wiem znakomita lektura dla ka¿dego. Przytaczamy poni¿ej fragment publikacji.

KSI¥¯KA

Krzysztof Meisner
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W okresie miêdzywojennym my�l o polskim udziale w cywilizacji by³a ¿ywa. Choæ �
konstruktorom samochodów zada³a cios licencja Fiata. Wiele i z bólem o tym wtedy
mówiono. Decyzja by³a �rynkowa�, ale przeciw �racji stanu�.

Pod niemieck¹ okupacj¹ funkcjonowa³a tajna politechnika, zaprojektowano te¿ ciê-
¿arówkê Star, traktuj¹c tê dzia³alno�æ jako wysoce patriotyczn¹. Silnik, konstrukcji prof.
Jerzego Wernera, pokazywano z dum¹, tu¿ po wojnie, na wystawie przemys³owej w
Gliwicach.

180. ¯abka
Pierwszy trójko³owiec WFM konstruowa³ in¿ynier de Mezer, cz³owiek bardzo ambit-

ny i przedsiêbiorczy, niestety dotkniêty wad¹ NIEZBORNO�CI. To czêsta przypad³o�æ,
dotyka poetów, malarzy, architektów, gopspodynie. Pomys³y zaciemniaj¹ wtedy my�l
przewodni¹. Samochodzik nazywa³ siê �¯abka�. Mia³ byæ wykonany od razu w 5 eg-
zemplarzach. Konstruktor prosi³, ¿eby mu u³adniæ wygl¹d pojazdu, zauwa¿y³em wtedy,
¿e kabina jest za niska, mówi³em mu o tym, ale poniewa¿ nie reagowa³, wyci¹³em z
kartonu sylwetkê cz³owieka i przy³o¿y³em do rysunku. G³owa wystawa³a ponad dach.
De Mezer siê w�ciek³, wo³a³, ¿e to sabota¿, wyci¹³em sylwetkê kolosa. Widzê uparciu-
cha w pamiêci, jak siedzi pó�niej w kabinie, z przekrzywion¹ na bok g³ow¹. Ostateczn¹
katastrofê spowodowa³y przednie wahacze, wyciête z p³askiej blachy. Skrêci³y siê i ̄ abka
pad³a na brzuszek, zanim wytoczy³a siê z hali.

181. Pies Fafik
Nazwê zapo¿yczy³em z Przekroju, mia³ to byæ samochodzik �ludowy�, bardzo tani,

wuefemka na 4 ko³ach. Pomys³ podpowiedzia³ mi in¿. Olgierd Gorzkowski: w miêdzy-
wojennym Ursusie prowadzono udane próby z napêdem na 1 ko³o w czteroko³owcu.
Mieli�my ju¿ Osy, mo¿na by³o dwie po³¹czyæ. My�la³em o kombinatorycznym systemie
sk³adania z tych samych czê�ci: motocykla, skutera, samochodu, furgonika, ró¿nych
pojazdów gospodarczych. Jerzy Jankowski by³ utalentowanym konstruktorem, dyspo-
nowa³ �nogami� � swoim warsztatem, zamkn¹³ siê w nim � i wyjecha³ gotowym samo-
chodzikiem. Nie da³ siê pobawiæ, a z samochodu, który mia³ byæ �rodzinnym pieszczo-
chem� zrobi³ co�, co przypomina³o amerykañskie �dream cary�. Panoramiczne szyby,
na razie wygiête z pleksi, by³y k³opotliwe technologicznie, okropnie agresywne i wcale
nie poprawia³y widoczno�ci, poniewa¿ rama wypada³a wtedy bardzo blisko oka i zas³a-
nia³a pole widzenia, za� do wygiêæ nie dociera³y wycieraczki. Ale czupurno�æ Polaków
mia³a swoje racje psychologiczne, z czego wówczas nie zdawa³em sobie sprawy. Wyko-
nano 5 sztuk i przez wiele lat widywa³em je w ruchu. Mia³y jedne drzwi, tylko z prawej
strony. Przy braku, na razie, elektrycznego rozrusznika, trzeba by³o �kopaæ� stoj¹c z
lewej strony i przez okno regulowaæ �gaz� � ale to wszystko to by³y cechy prototypu.
Samochodzik oceniali�my jako bardzo udany.

182. Baba Jaga
Pracowali�my te¿ � Mirza Cegielski i Bogus³aw Wo�niak z ASP i Maciej Pi¹tkowski

z WFM � nad �ludowym� motocyklem. Zaczêli�my od ankiety w�ród potencjalnych
u¿ytkowników, poinformowanych o skutkach swoich decyzji, ¿e je�li chc¹ na przyk³ad
mieæ pojazd osi¹gaj¹cy 150 czy 200 km/godz, to bêdzie to pojazd drogi, ciê¿ki, zu¿ywa-
j¹cy du¿o paliwa, sprzeczny z prawem, niedopuszczaj¹cym takich szybko�ci na polskich
drogach, niebezpieczny i dla jad¹cego i dla jego otoczenia, igraj¹cy uczuciami pychy �
i zazdro�ci.

Otrzymali�my bardzo du¿o odpowiedzi. By³em zdumiony, bo �rednio proponowana
szybko�æ wynosi³a oko³o 70 km/godz.(!). Baba Jaga mia³a byæ sztywn¹ blaszan¹ belk¹.
Pod belk¹ wisia³ silnik, a podpiera³y j¹ ko³a, w jej wnêtrzu mie�ci³ siê zamykany baga¿-
nik, elastyczny worek-zbiornik paliwa i z przodu � obrotowy reflektor. Z ty³u z belki
razem z tablic¹ rejestracyjn¹ i �wiat³ami wysuwa³ siê dodatkowy baga¿nik zewnêtrzny.
Wykonali�my �jak ¿ywy� model w skali 1:1, na komisji odbioru by³o obecne ca³e biuro
konstrukcyjne WFM i dyrektor Laskowski. Panowie z ASP projekt odrzucili. Twierdzili,
¿e kierowca nie widzi przedniego ko³a, nie wie wiêc gdzie jedzie, i mo¿e spowodowaæ
wypadek. Wówczas Laskowski zapyta³ konstruktorów, czy maj¹ jakiekolwiek w¹tpliwo-
�ci co do projektu ?
� NIE
� wobec tego projekt kupujemy bez zastrze¿eñ z naszej strony.

KSI¥¯KA
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183. Katastrofa

Przysz³o to niespodziewanie. Ju¿ Osy produkowano seryjnie, ju¿ w ZSRR pojawi³a
siê ich kopia, ju¿ sprzedano licencjê do Indii, kiedy nagle zwolniono Laskowskiego,
a w jaki� czas pó�niej zmieniono przedmiot produkcji: z pojazdów na MIKROSKOPY.
Fabryka potrafi³a produkowaæ motocykle, ale ani hale fabryczne, ani maszyny, ani lu-
dzie przy tych maszynach pracuj¹cy, ani ca³a �g³owa� do mikroskopów siê nie nada-
wa³y i nigdy tam ¿aden mikroskop nie powsta³. Dla dyktatury proletariatu nie mia³o to
znaczenia.

Laskowski zmar³ na zawa³ serca.

184. Fabryka Samochodów Osobowych

By³ to zak³ad �sztandarowy�, gromadzi³ wiêc w pierwszym rzêdzie zas³u¿onych. Po
skoñczeniu Politechniki obowi¹zywa³y PRZYDZIA£Y PRACY. Ucieczka by³a traktowa-
na jak dezercja, a za dezercjê grozi³a kara �mierci. Stalinizm drobiazgami jak czyje�
¿ycie siê nie przejmowa³, nawet czeka³ na propozycje z naszej strony. Dosta³em nakaz
pracy do Jelcza pod Wroc³awiem, by³o to wtedy wiêzienie, z drutami kolczastymi i strzel-
nicami. Wiê�niowie montowali ciê¿arówki i autobusy. Uda³o siê to zamieniæ na FSO.
Biuro konstrukcyjne by³o du¿e. Kiedy siê tam wchodzi³o, s³ychaæ by³o trzask zamyka-
nych szuflad. Konstruktorzy trzymali w nich roz³o¿one ksi¹¿ki. Ca³a dokumentacja
�Warszawy�, czyli �Pobiedy�, czyli Opla �Kapitana�, przychodzi³a z ZSRR, wiêc siê
nudzili. Pisarze pisali do szuflad, in¿ynierowie z nich czytali.

Otrzyma³em dwa zadania: opracowanie kolorystyki do Syreny i przeróbkê nadwozia
w Warszawie. Syrena, zaprojektowana przez wytrawnego konstruktora prof. Stanis³awa
Panczakiewicza � mojego nauczyciela � by³a �liczna. Dopiero pó�niejsze pomys³y za³o-
¿enia monstrualnie wielkich kó³ i kierownicy z Warszawy zrobi³y z niej karykaturê. By³a
dzieckiem niechcianym. Lada chwila mia³a byæ przerwana produkcja, a kiedy zapropo-
nowa³em w Radzie Wzornictwa umieszczenie jej nadwozia na wystawie � wywo³a³o to
oburzenie i zdecydowany sprzeciw. By³a niewygodna, bo by³a polska.

Pomalowali�my z Panem Lakiernikiem dach na szaro-b³êkitny kolor nieba, resztê
nadwozia na tej samej jasno�ci szaro-ugrowy kolor ziemi, a ko³a na prawie bia³y, z cy-
trynowym odcieniem. Podoba³a siê nam. W �Warszawie� wyciêli�my z Panem Spawa-
czem b³otniki wokó³ kó³, to jej nada³o lekko�ci. Powiêkszyli�my tylni¹ szybê, mia³em te¿
zamiar powiêkszyæ okna w drzwiach � przez obni¿enie dolnej ramy. Us³ysza³em od g³ów-
nego konstruktora, ¿e �to nam siê nie podoba�. Dzi� ni¿sze szyby z boku, jak w Clio,
nikogo nie dziwi¹. Chcia³em te¿ pochyliæ silnik, bo by³ bardzo wysoki: �tak siê nie
robi� � w kilka lat pó�niej zrobi³ to Peugeot. Na ko³a zrobili�my, zamiast zapyzia³ych
�spodeczków�, chromowane soczewkowate wielkie�kapsle�. By³y przykrêcane na 5 czar-
nych �rub. Piêæ nie ma po³o¿eñ uprzywilejowanych, �stale siê obraca�.

Wyjecha³em na targi poznañskie, ¿eby popatrzeæ, co robi zagranica, to by³a wtedy
jedyna okazja. Kiedy wróci³em, nie mog³em znale�æ ani Syreny ani Warszawy. Kiedy
pyta³em, odpowiadano mi tylko dziwnymi u�mieszkami. Znalaz³em tylko le¿¹ce w k¹cie
kapsle. Wreszcie siê wyja�ni³o: g³ówny konstruktor poleci³ pomalowaæ Syrenê na czerwo-
no, a w Warszawie wszystko wspawaæ z powrotem, tak jak by³o. Poszed³em na rozmowê,
podczas której wymknê³o mi siê nieopatrznie s³owo�

AMATOR

AAAMAAATOR? � g³ówny konstruktor siê zacina³ � ZAAARAZ ZOOOBACZYMY
KTO TU JEEEST AAAMATOREM. PAAN TU JUUU¯ NIE PRAAACUJE!

Spotyka³em go pó�niej parokrotnie, dawa³ do zrozumienia, ¿e darzy mnie mimo wszyst-
ko szacunkiem. Mo¿e decyzja by³a ju¿ podjêta, zanim znalaz³em siê w gabinecie, mo¿e
to nie by³a jego decyzja?

prof. Krzysztof Meisner

Zak³ad Wzornictwa Przemys³owego

KSI¥¯KA
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Dope³nienie oczekiwañ
Moje zainteresowania mediami, dziennikarstwem, pras¹ �

ukszta³towa³y siê ju¿ w pierwszych latach szko³y podstawo-
wej. Dlatego te¿ mogê z pe³n¹ satysfakcj¹ powiedzieæ, ¿e obro-
niona przeze mnie 18 grudnia 2000 roku praca doktorska w tej
dziedzinie jest dope³nieniem moich oczekiwañ i nadziei.

Jest to dla mnie tym bardziej cenne, i¿ godzi³am i godzê
nadal wiele ról w ¿yciu � macierzyñsk¹, zawodow¹, partner-
sk¹. Równie¿ dlatego, i¿ pasja, jak¹ w³o¿y³am w pracê nauko-
w¹ bezpo�rednio po studiach politologicznych, w Koszaliñ-
skim O�rodku Naukowo-Badawczym, jak i ostatnio, znalaz³a
swoje formalne potwierdzenie. A nie jest rzecz¹ ³atw¹ ³¹cze-
nie pracy naukowo-dydaktycznej z ¿yciem rodzinnym � a có¿
dopiero z jego pielêgnowaniem! � co mog¹ z pewno�ci¹ po-
twierdziæ moje poprzedniczki ze stopniem doktora, z ³amów
�Na temat�, czy inne kole¿anki z uczelni. Bior¹c pod uwagê
fakt przerwy zawodowej na czas pielêgnowania latoro�li � mam
tym wiêksz¹ satysfakcjê.

Dlatego te¿, bêd¹c zaproszon¹ do podzielenia siê swoimi
refleksjami, pragnê w pierwszym rzêdzie podziêkowaæ swo-
im najbli¿szym, którzy nie szczêdzili starañ, by okres najin-
tensywniejszej pracy nad rozpraw¹ by³ dla mnie czasem spo-
koju. Bez ¿yczliwej pomocy mê¿a � Zbyszka, syna � Mate-
usza oraz obojga rodziców, a tak¿e serdecznych przyjació³,
moje �zmagania� trwa³yby d³u¿ej.

Moje �cis³e zwi¹zki z Politechnik¹ datuj¹ siê od 1997 r.,
od zatrudnienia w Katedrze Marketingu i Badañ Rynku Wy-
dzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania. Jednak tematyka medialna, jak¹
zajmowa³am siê bêd¹c doktorantk¹ Pana prof. dr hab. Bogu-
s³awa Polaka w Katedrze Nauk Humanistycznych i Stosun-
ków Miêdzynarodowych, okaza³a siê bli¿sza moim sta³ym za-
interesowaniom. Niemniej, po intensywnej wspó³pracy z kra-
jowymi firmami badañ rynku i opinii, obszar ten stanowi dla
mnie wci¹¿ zaskakuj¹ce wyzwanie. Moja praca na styku dwóch
katedr dawa³a du¿e mo¿liwo�ci rozwoju naukowo-dydaktycz-
nego, lecz wymaga³a ogromnego wysi³ku i po�wiêcenia. Za-
jêcia z przedmiotów: metody badañ rynku, public relations,
negocjacje w biznesie, marketing, pracownia dziennikarska�
Artyku³y, konferencje, seminaria� Praca dodatkowa ze stu-
dentami (gazeta wydzia³owa), praca spo³eczna na rzecz wy-
dzia³u, wspó³praca z bibliotek¹ uczelnian¹, udzia³ w bada-
niach� Ka¿dy doktorant to zna.

Jednak wymagaj¹cy promotor umiejêtnie ukierunkowa³ moje
�poczynania�, by pasjê i zaanga¿owanie �przekuæ� w ten wspa-
nia³y wymóg formalny, jakim jest stopieñ naukowy doktora. To-
te¿ w dniu 9.11.1999 r. Rada Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (którego jestem
absolwentk¹) otworzy³a przewód doktorski, za� po 13 miesi¹-
cach intensywnej pracy, zdaniu trzech egzaminów doktorskich
oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji � w dniu 18.12.2000 r. na-
st¹pi³a publiczna obrona mojej pracy (temat: �Polityka kszta³to-
wania wzorów osobowych przez �Sztandar M³odych� w latach
1979�1982�). Przewodnicz¹cym Komisji ds. Obrony by³ prof. dr
hab. Jacek Sobczak (Sêdzia S¹du Najwy¿szego).

Sama obrona mia³a bardzo skromn¹ oprawê � jak na sza-
cowny uniwersytet przysta³o. Czu³o siê skupienie i szacunek
dla doktoranta. Nie by³o ol�niewaj¹cych fleszy aparatów foto-

graficznych, wielu go�ci i wielkiej pompy. Taki jest zwyczaj.
Cieszy³am siê, ¿e mój m¹¿ mo¿e uczestniczyæ w obronie. Po-
zosta³y mi³e, niezm¹cone niczym wspomnienia. Uroczysta pro-
mocja odbêdzie siê w maju, w Collegium Maius Uniwersytetu.

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie
nauki o polityce, specjalno�æ komunikowanie masowe, by³o dla
mnie niezapomnianym prze¿yciem, które zrekompensowa³o
wszystkie trudy i wysi³ki zwi¹zane z doj�ciem do tego momentu.

Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ Panu prof. nadzw. dr.
hab. Bogus³awowi Polakowi, bez którego cennych wskazówek,
rad, merytorycznych uwag i cierpliwo�ci, praca nie nabra³aby osta-
tecznego kszta³tu. Autorytetem, któremu równie¿ wiele zawdziê-
czam jest Pan prof. dr hab. Czes³aw Mojsiewicz, ekspert w dzie-
dzinie politologii (UAM). Dziêkujê równie¿ Panu prof. dr hab.
Kazimierzowi Robakowskiemu, dyrektorowi Instytutu Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa UAM, oraz obojgu recenzentom: Pani
prof. dr hab. Bogumile Kosmanowej (UAM) oraz Panu prof. dr
hab. Andrzejowi Chodubskiemu (Uniwersytet Gdañski).

Nie sposób w tym miejscu wymieniæ wszystkich osób, któ-
rzy pomogli mi. Jestem przekonana, i¿ wiedz¹ Oni, komu z pe³-
n¹ satysfakcj¹ mogê powiedzieæ � �Dziêkujê!�

dr Maria Siwko

Maria Siwko

Z recenzji prof. dr hab. Bogumi³y Kosmanowej:
��Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ przedstawione do oceny dzie³o ma

charakter interdyscyplinarny. �Sztandar M³odych�, dzi� traktowany
w wymiarze historycznym, jako pismo codzienne nale¿y do przesz³o-
�ci, w swoim jednak czasie na ogólnopolskim rynku prasowym zaj-
mowa³ w stosunku do m³odzie¿y � przynajmniej w swoim za³o¿eniu �
to samo miejsce, jakie przypad³o w odniesieniu do doros³ego spo³e-
czeñstwa �Trybunie Ludu�. (�) Tote¿ badania nad ich recepcj¹, rze-
telne i wszechstronne, zarazem wolne od nalecia³o�ci emocjonalnych
(zarówno apologetycznych, jak i jednostronnie krytycznych!), nale-
¿¹ do pilnych postulatów badawczych.

Autorka wiêc podejmuj¹c temat odpowiedzia³a na pilne zamó-
wienie i nale¿y jej dociekania przyj¹æ z aplauzem. Wypadnie te¿ przy-
pomnieæ, jak¹ rolê odgrywa³y w najnowszych dziejach Polski lata
1979�1982, stanowi¹ce pocz¹tek przemian ustrojowych wiod¹cych
do pluralizmu politycznego.�

Po obronie ...
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Gdy w pochmurny, jesienny lub zimowy
dzieñ (taki, jakich mamy wiele w tym roku)
wspominamy lato � to czêsto my�limy o nad-
morskiej pla¿y, gdzie zdarza siê nam znajdowaæ
¿ó³te okruchy bursztynu.

Od najdawniejszych czasów cz³owiek koja-
rzy³ ten wyj¹tkowy minera³ ze s³oñcem i z Ba³-
tykiem. Dzisiaj równie¿ przywo³uje on pamiêæ
o urokliwych spacerach piaszczyst¹ pla¿¹, gdzie
z aromatem jodu, z rozbryzgów fal, ³¹czy siê
zapach sosnowych igie³.

Postarajmy siê popatrzeæ na kawa³ek bursz-
tynu nie jak na skamienia³¹ ¿ywicê, lecz tak, jak
traktowali go staro¿ytni. Dla nich by³ to kamieñ
magiczny. I trudno im siê dziwiæ, gdy¿ minera³
potarty o we³nê przyci¹ga skrawki papieru, czy
suchej trawy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e elektry-
zuje siê ujemnie. Ta w³a�ciwo�æ bursztynu zna-
na by³a od staro¿ytno�ci. Dlatego Grecy nazwa-
li tajemniczy kamieñ elektronem. Od niego te¿
pochodzi nazwa elektryczno�ci, dzi� powszech-
nie przyjêta na ca³ym �wiecie.

Tales z Miletu twierdzi³, ¿e bursztyn ¿yje i ma duszê. Rzy-
mianie nazwali z³ocisty minera³ �moczem rysia�, bowiem wie-
rzyli w to, ¿e powsta³ ze skamienia³ej wydaliny drapie¿cy. Arab-
ska nazwa �ambar� (ambra) kojarzy ten kamieñ ze stê¿a³ymi
odchodami ptaków i wydzielinami podwodnych ro�lin morskich.
Arabowie zauwa¿yli te¿ inn¹, wa¿n¹ cechê bursztynu. Otó¿, gdy

go pocieramy, to wydziela intensywny aromatyczny zapach, zbli-
¿ony do kadzid³a. Ten ulubiony w�ród mieszkañców Wschodu
aromat jest bardziej intensywny, gdy go podpalimy.

S³owiañska nazwa bursztynu � jantar, pochodzi z jêzyka
fenickiego (jain-itar), co oznacza �morska ¿ywica�. Ten cie-
kawy minera³ znany jest jeszcze pod wieloma, innymi nazwa-

Bursztyn ba³tycki wykazuje cechy niezwykle w �wiecie minera³ów, wyró¿nia
siê specyficzn¹ form¹, barw¹, sk³adem chemicznym i w³a�ciwo�ciami fizyczny-
mi. Bursztyn naturalny ma kilka oryginalnych w³a�ciwo�ci. To, ¿e utrzymuje siê
na powierzchni s³onej wody, zawdziêcza ma³ej gêsto�ci w³a�ciwej (1,05�1,1 g/
cm3). Jej wahania s¹ zwi¹zane z porowato�ci¹ i zmienno�ci¹ sk³adu chemiczne-
go, zawarto�ci¹ domieszek mineralnych i organicznych.

Bursztyn sk³ada siê w 78,8% z wêgla, w 11% z tlenu, w 10,2% z wodoru.
Czasami zawiera domieszkê siarki, azotu i innych pierwiastków. Jest amorficz-
ny, bezpostaciowy. Jest z³ym przewodnikiem ciep³a i elektryczno�ci, natomiast
³atwo siê elektryzuje. Poddany dzia³aniu �wiat³a z lampy kwarcowej wykazuje
charakterystyczn¹ fluorescencjê, od niebiesko-bia³ej do ¿ó³to-zielonej. Twar-
do�æ jego jest zmienna, w dziesiêciostopniowej skali Mohsa wynosi od 2�2,5.
Odmiany prze�wiecaj¹ce s¹ twardsze (twardo�æ naszego paznokcia), a odmiany
nieprze�roczyste zdecydowanie bardziej miêkkie.

Przy ogrzaniu do temperatury 170°C jest plastyczny, a w temperaturze 170�
200°C daje siê prasowaæ. Prasowany bursztyn � to ambroid.

Bursztyn nale¿y do ¿ywic kopalnych z grupy kaustobiolitów, które pochodz¹
z ró¿nych gatunków drzew iglastych (sosny, cisy i cyprysy). Zbadane szcz¹tki
ro�linne, znalezione w okruchach bursztynu, pochodz¹ z 200 gatunków ro�lin,
zarodnikowych, nagonasiennych i okrytonasiennych, stanowi¹cych florê lasów
bursztynowych.

Spotykane na rynku imitacje bursztynów � to najczê�ciej sztucznie barwio-
ne ¿ywice. Jednak w ³atwy sposób mo¿emy te falsyfikaty odró¿niæ od prawdzi-
wego jantaru poprzez zanurzenie w morskiej wodzie. Bursztyn naturalny utrzy-
muje siê na powierzchni, gdy syntetyczne kamienie ton¹.

Ä

Wybrze¿e Ba³tyku, pla¿a zewnêtrzna, Dar³owo

Oszlifowana bry³ka bursztynu

Z³oto Ba³tyku Urszula ¯urek-Pysz
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mi, z których najpopularniejsze to kopalin i jaffait (ang. am-
ber, franc. ambre). Jest wiele naturalnych zamienników s³owa
bursztyn. Polska nazwa pochodzi z jêzyka niemieckiego, w któ-
rym �bernstein� oznacza p³on¹cy kamieñ.

Bursztyn jest kopaln¹ ¿ywic¹ drzew sosnowych. Wymy-
wany jest z osadów, które powsta³y w eocenie, w trzeciorzê-
dzie (50 mln lat temu). W miejscu, gdzie dzisiaj mamy Ba³-
tyk, ros³y lasy sosnowe, z których po obumarciu powstawa³y
torfowiska. Dlatego bursztyn mo¿na znale�æ w trawie mor-
skiej, porostach � torf jest bowiem doskona³ym materia³em
konserwuj¹cym. Uczeni od dawna interesowali siê powstaniem
bursztynu. Jednak do dzi� nie uda³o siê rozstrzygn¹æ, co spo-
wodowa³o w trzeciorzêdzie tak obfite ¿ywicowanie w³a�nie
sosen. Przecie¿ nie tylko lasy sosnowe, ale te¿ daktylowe pal-
my, drzewa oliwne, sanda³owe i wiele innych gatunków drzew,
ros³y na pó³nocnych obszarach dzisiejszej Europy. W ci¹gu
dziesi¹tków milionów lat tereny te wielokrotnie by³y zalewa-
ne przez trzeciorzêdowe i czwartorzêdowe, plejstoceñskie
morze, ale dopiero oko³o 10 tysiêcy lat przed nasz¹ er¹, na
przedpolu lodowca ukszta³towa³ siê wspó³czesny Ba³tyk. Przy-
puszcza siê, ¿e to nadzwyczajne ¿ywicowanie sosen (dotyczy
to wymar³ych gatunków Pinus succinifera) mia³o zwi¹zek z
wystêpuj¹c¹ w tym czasie chorob¹ drzew sosnowych. ̄ ywica
obficie sp³ywaj¹ca zasklepia³a rany uszkodzonych mechanicznie
drzew, porywa³a drobne ¿yj¹tka i fragmenty ro�lin. Dzia³o siê to
tak szybko, ¿e np. koralowce czy owady, zamkniête w bry³kach
bursztynu, zachowa³y delikatne czu³ki w stanie rozprostowanym.
Wrostki organiczne maj¹ du¿e znaczenie naukowe, poniewa¿ s¹
�wiadectwem o rozwoju ¿ycia w przesz³o�ci geologicznej.

Po³udniowe wybrze¿e Ba³tyku ju¿ prawie przed trzema ty-
si¹cami lat s³ynê³o z bogactwa bursztynu, znajdowanego na
znacznym obszarze od S³upska po K³ajpedê. W tamtych cza-
sach znane by³y trzy g³ówne szlaki, prowadz¹ce do morza.
Bursztynowy szlak to tradycyjnie u¿ywana nazwa, okre�laj¹-
ca w staro¿ytno�ci kierunek powi¹zañ handlowych miêdzy po-
³udniow¹ Europ¹ a po³udniowym wybrze¿em Morza Ba³tyc-
kiego. Pierwszy z nich prowadzi³ od wybrze¿y Adriatyku, po-
przez terytorium dzisiejszych Wêgier wzd³u¿ Prosny, dalej
Wis³¹ a¿ do Ba³tyku. To z tego okresu datuj¹ siê pierwsze
wzmianki o staro¿ytnym grodzie Calissia (Kalisz) nad Wis³¹.
Druga droga wiod³a przez Morze �ródziemne, Cie�ninê Gi-
braltarsk¹ w kierunku Ultima Thule (dla ówczesnych � koniec
�wiata). Tam, nie dop³ywaj¹c jednak do mitycznego kresu, pod-
ró¿nicy napotykali bursztynowy brzeg. T¹ drog¹ p³ywali naj-
pierw Fenicjanie, a pó�niej Rzymianie. Za panowania Nerona
urzêdnicy cesarscy u�wietniali igrzyska pokazem wyrobów z
bursztynu. By³a to najwiêksza atrakcja wieczorów, co skrzêt-
nie odnotowali historycy. Wa¿nym o�rodkiem na tym szlaku by³a
Akwileja, w pó³nocnej Italii, gdzie znajdowa³y siê warsztaty ob-
róbki bursztynu, sk¹d kupcy rzymscy przez Bramê Morawsk¹
docierali na obszary Ziem polskich. Trzeci szlak, odkryty przez
Ligurów i Etrusków, spopularyzowali bogaci mieszkañcy miast
greckich. Wyprawiali oni swych kupców drog¹ od Morza Czar-
nego Dnieprem, dalej D�win¹ i Wis³¹, a¿ na ba³tycki brzeg.

Wed³ug najnowszych badañ geologów, prawdopodobnie
du¿e zasoby bursztynu zalegaj¹ w obrêbie dna Morza Ba³tyc-
kiego. Obecnie spotyka siê go w osadach przybrze¿nych po³u-
dniowo-zachodniej Finlandii, wzd³u¿ wybrze¿y Polski i Nie-
miec. Spotykamy go te¿ na wybrze¿ach Szwecji, Danii a na-

wet po³udniowo-wschodniej Anglii. Rozsypiska bursztynu spo-
tyka siê nawet przy brzegu Morza �ródziemnomorskiego, a tak-
¿e na zachodnich wybrze¿ach Morza Czarnego w Rumunii,
rosyjskim pobrze¿u Morza Arktycznego, u brzegów pó³wy-
spu Alaski oraz na brzegach Nowej Zelandii. Wystêpowanie
bursztynu w wielu miejscach na kuli ziemskiej jest zwi¹zane z
osadami ró¿nego typu i wieku, ale najwiêksze nagromadzenia
stwierdzono na pó³kuli pó³nocnej.

Kto� mo¿e zapytaæ, có¿ takiego szczególnego jest w tym
¿ó³to-br¹zowym kamieniu, ¿e w pogoni za nim staro¿ytni kupcy
i awanturnicy odbywali d³ugie i niebezpieczne wêdrówki? Na
pewno jedn¹ z mo¿liwych odpowiedzi jest rzadko�æ wystêpo-
wania bursztynu na po³udniu Europy. Gdy go ju¿ staro¿ytni
poznali, jego piêkno i zapach sta³y siê inspiracj¹ wielu bajek
i legend, w tym tych �z tysi¹ca i jednej nocy�. Poniewa¿ wy-
prawa po jantar by³a d³uga i niebezpieczna, tote¿ jego cena
by³a relatywnie wysoka. Podobno kszta³towa³a siê ona na po-
ziomie ceny z³ota. A echa mro¿¹cych krew w ¿y³ach opowie-
�ci i legend z bursztynowych wypraw znajdziemy w dzie³ach
ówczesnych historyków. Tak¿e dzisiaj bursztyn jest w cenie,
szczególnie na Wschodzie.

Bursztyn jest najstarszym kamieniem szlachetnym u¿ywa-
nym przez cz³owieka. W dziejach ludzko�ci odegra³ ogromn¹
rolê kulturotwórcz¹. Przez wieki ludzie wierzyli w tajemnicze
w³a�ciwo�ci lecznicze �¿ó³tego kamienia�. Cenili wiêc jantar
w stanie surowym, u¿ywaj¹c go do sporz¹dzania olejków, wy-
warów i leków. Nie miejsce tu, by wymieniæ wszystkie do-
mniemane i prawdziwe choroby, na które skutecznym mia³ byæ
bursztyn. Równie¿ wspó³czesna medycyna ludowa czêsto siê-
ga po ten minera³ �lecz¹c� choroby ¿o³¹dka, zaburzenia w tra-
wieniu, zatrucia i przeziêbienia. Popularne s¹ nalewki sporz¹-
dzone przez zalanie okruchów bursztynu spirytusem, podob-
no o leczniczym dzia³aniu. Na bazie bursztynu produkowane
s¹ nawet pomadki do ust. Zak³adanie korali z jantara mo¿e
pomóc przy nadczynno�ci tarczycy, a tak¿e roz³adowaæ ujem-
ne napiêcia elektrostatyczne. Jednak najczê�ciej wykorzystu-
je siê ten minera³ w wyrobach bi¿uterii i przedmiotach arty-

Bursztyn z inkluzj¹ owada
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stycznych. Oszlifowane bry³ki oprawia siê w broszki, kolczy-
ki, pier�cionki, bransolety i naszyjniki.

Co ciekawe, wyroby z bursztynu odnajdywano równie¿
w mykeñskich grobach, a tak¿e w wykopaliskach greckich
i rzymskich. W Polsce, w Biskupinie odnaleziono naszyjniki
z jantaru i zapinkê ¿elazn¹, ozdobion¹ ¿ó³tym kamieniem. Jak
udowadniaj¹ archeologiczne odkrycia, stanowi³y one cenny
towar eksportowy ju¿ piêæ wieków przed nasz¹ er¹. Najwiêk-
szy rozkwit rzemios³a bursztynowego w Polsce przypad³ na
XVII i XVIII wiek. Najs³ynniejszym wyrobem z bursztynu
z pocz¹tku XVIII wieku jest dzie³o gdañskich rzemie�lników
� Bursztynowa Komnata. �ciany komnaty by³y wy³o¿one mo-
zaik¹ z kawa³ków jantaru. Niestety, zaginê³a w okresie dru-
giej wojny �wiatowej i do dzisiaj jej nie odnaleziono. W la-
tach 70. i 80. bursztyn osi¹gn¹³ najwiêksz¹ warto�æ, by pó�-
niej, od po³owy lat 80., stopniowo tanieæ.

Sceptycy s¹dz¹, ¿e nie ma ju¿ wiêkszych ilo�ci bursztynu
w rejonie Ba³tyku, chocia¿ �ladowe ilo�ci mog¹ siê pojawiaæ
po silnym, trwaj¹cym kilkana�cie dni sztormie. Rzadko jed-
nak spaceruj¹cy turysta napotka wiêksze bry³ki jantaru. Naj-
czê�ciej s¹ to okruchy, nie maj¹ce jubilerskiej warto�ci. S¹ za
to mi³¹ pami¹tk¹ z pobytu nad morzem. Bry³y o wadze kilku
kilogramów, zwane �z³otem pó³nocy�, trzeba wydobywaæ prze-
kopuj¹c siê przez kilkumetrowe warstwy gleby, piasku i rudy
darniowej. Obecnie znalezienie warto�ciowej bry³ki burszty-
nu na ba³tyckiej pla¿y graniczy niemal z cudem. Mo¿e warto
kupiæ go na lokalnym straganie, bo jest symbolem optymizmu?

dr in¿. Urszula ¯urek-Pysz,
Katedra Geotechniki Wybrze¿e Ba³tyku, Klif i fragment pla¿y wewnêtrznej, Or³owo

FELIETON NA TEMAT

�Zanim zacznê ogl¹daæ telewizjê muszê stawiæ czo³a nie
mniej tylko 120 przyciskom nazwanych dla u³atwienia PIP,
MTS,F2 albo JUMP. Sam telewizor wyposa¿ony by³ w 44 przy-
cisków na pilocie, nastêpne 39 przycisków dosta³em wraz
z VCR, a kolejny pilot z 37 przyciskami przyniesiono mi po
zaabonowaniu kablowej telewizji; kto� uzna³ widocznie, ¿e
mia³em ich przedtem za ma³o. A¿ trzy z tych przycisków no-
sz¹ nazwê POWER, ale czasem i to nie pomaga i nie potrafiê
nawet w³¹czyæ telewizora. Dzieje siê to zw³aszcza po tym, kie-
dy mój syn, który jest ze wszystkimi przyciskami za pan brat,
poprzednio u¿ywa³ telewizor zmieniaj¹c jego ustawienia (set-
tings)�.Tak opisuje swoje zmagania z wysoko rozwiniêt¹ tech-
nik¹ waszyngtoñski satyryk Dave Barry (Washington Post
Magazine, March 5,2000).

Komputerowy problem roku 2000, czyli milenijna pluskwa
ukaza³ w pe³nej skali z jednej strony niewyobra¿aln¹ gmatwa-
ninê i zawi³o�ci technologicznej cywilizacji w jakiej ¿yjemy,
a z drugiej za� jej s³abo�ci (vulnerability) na zak³ócenia, wy-
padki i ataki, a nawet globaln¹ katastrofê. Najbardziej znamienne
jednak dla tego wydarzenia by³o to, ¿e nigdy ju¿ nie dowiemy
siê, na ile realna by³a gro�ba globalnej katastrofy i czy miliardy
dolarów by³y zasadnie wydane na jej zapobie¿enie. Argumenty
obu stron by³y równie przekonuj¹ce, co znaczy, ¿e tak naprawdê
nic ju¿ nie jest pod nasz¹ absolutn¹ kontrol¹. Lista �wpadek�
wspó³czesnej technologii jest d³uga. Oto kilka przyk³adów.

Kiedy w roku 1997 amerykañski programista za³adowa³
niew³a�ciwy dysk komputerowy podczas ³¹czenia dwóch g³ów-
nych linii kolejowych Union Pacific i Southern Pacific, ol-
brzymi zator (traffic jam) rozprzestrzeni³ siê od Houston na
odleg³o�æ 540 kilometrów. Konsekwencje tej pomy³ki koszto-
wa³y 1 miliard dolarów. Kilka lat wcze�niej jeden brakuj¹cy
�rednik w programie komputerowym telefonicznej kompanii
AT&T unieruchomi³ 50 milionów miêdzynarodowych po³¹-
czeñ. Najpierw wysiad³ jeden centralny wy³¹cznik, a po nim,
jak w grze domino, zatyka³y siê nastêpne i nastêpne, a¿ ku
nieopisanemu zdumieniu komputerowców, wysiad³ na pó³ doby
ca³y telefoniczny network.

W trakcie pisania tego artyku³u zosta³am zaskoczona tele-
fonem z Ohio. Dzwoni³a przedstawicielka firmy ADT, która
zabezpiecza przed w³amaniem mój dom, z wiadomo�ci¹, ¿e
�dosta³a sygna³�, ¿e tylne drzwi mojego domu s¹ otwarte.
Drzwi nie by³y wprawdzie otwarte, ku mojej wyra�nej uldze,
ale w urz¹dzeniu monitoruj¹cym te drzwi (a door sensor) wy-
siad³y baterie. Pozosta³o dla mnie do dzisiaj zagadk¹, dlacze-
go i jak �sygna³� dotar³ od drzwi mojego domu na przedmie-
�ciach Waszyngtonu a¿ do Ohio, zamiast do znacznie bli¿szej
miejscowo�ci, oddalonej tylko o 20 mil od mojego domu, w
której monitorowano ten system lokalnie. Nagabywani przeze
mnie reprezentanci firmy ADT nie mieli odpowiedzi.

High-Tech Wie¿a Babel Zofia Dunian
z Waszyngtonu
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Zgodnie z Robertem Poolem, autorem
ksi¹¿ki �Beyond Engineering; How So-
ciety Shapes Technology� (Oxford Uni-
versity Press,1997), trzy elementy czy-
ni¹ wspó³czesne wysoko rozwiniête cy-
wilizacje podatne na b³êdy, zak³ócenia i
katastrofy. S¹ to: kompleksowo�æ, wspó³-
zale¿no�æ systemów oraz szybko�æ (com-
plexity, connectivity and speed).

Wybierzmy temat KOMPLEKSO-
WO�CI SYSTEMÓW. Rzeczy i narzê-
dzia zwyk³y by³y byæ proste. Ich logika
stawa³a siê zrozumia³a po krótszej lub
d³u¿szej inspekcji, a czasem po jakim�
ma³ym eksperymencie. Wydaje siê, ¿e
czasy te minê³y bezpowrotnie. Komplek-
sowo�æ wytworów wspó³czesnej techno-
logii coraz czê�ciej wymyka siê nasze-
mu rozumieniu i ju¿ nie tylko nie mamy
pretensji czy pragnienia, aby rozumieæ,
jak dzia³a reaktor atomowy czy teleskop
Hubble�a, ale np. nasz samochód, coraz
hojniej wyposa¿any w komputerowe pod-
zespo³y, czy tzw. gadgets (zwane tak¿e
gizmos). Powoli przestajemy tak¿e rozu-
mieæ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia, które nas
otaczaj¹ na codzieñ. Wydaje siê, ¿e bez-
powrotnie minê³y czasy, kiedy wielu
mog³o naprawiæ odbiornik radiowy, a do
czêstych widoków na podwórkach czy
bocznych ulicach nale¿a³ mê¿czyzna na-
prawiaj¹cy w³asnorêcznie swój samo-
chód. Dzisiaj czêsto nawet profesjonali-
�ci maj¹ problemy z ich napraw¹.

Z pewno�ci¹ za� nie ma pojedynczej
osoby, któraby by³a w stanie ogarn¹æ np.
Boeinga 747, sk³adaj¹cego siê z przesz³o
6 milionów czê�ci po³¹czonych ze sob¹
w setki systemów i podzespo³ów, nad
zaprojektowaniem których g³owi³o siê ty-
si¹ce in¿ynierów. Ka¿da z tych czê�ci ma
swój udzia³, kiedy ten 165-tonowy Be-
hemot odrywa siê od ziemi i szybuje na
dalekich dystansach. Oprócz konstruk-
cyjnych zespo³ów, jak skrzyd³a i kad³ub,
olbrzymich silników Pratt & Whitney, s¹
tam równie¿ oddzielne �wiaty systemów
radarowych, nawigacyjnych, kontroluj¹-
cych prace instrumentów i komputerów,
przeciwpo¿arowe, i co tam jeszcze. Kom-
pleksowo�æ systemów nie jest z natury z³a.
Problemem jest, aby dostrzegaæ wszystkie
mo¿liwe tego nastêpstwa i konsekwencje.

Skomplikowana technologia wyma-
ga wielkich, czasem olbrzymich organi-
zacji we wszystkich fazach jej projekto-
wania, wytwarzania (budowania) i dzia-
³ania. Organizacje znacz¹ raczej rzeczy-
wisto�æ spo³eczn¹, ni¿ �wiat fizyczny,
a wiêc ludzie, ich wzajemne relacje, po-

wszechnie uznawane warto�ci i wierze-
nia, idee, ideologie. Najnowszym przy-
k³adem wp³ywu tych warto�ci na dzia³a-
nia technologii by³ niedawny kryzys
z elektryczno�ci¹ w stanie Kalifornia.
Wy³¹czenia pr¹dów w godzinach szczy-
tu. Zatrzymane miêdzy piêtrami windy,
ciemne ulice i domy, zamar³e ¿ycie. �My-
�leli�my, ¿e to tylko mo¿liwe by³o w Pol-
sce w latach osiemdziesi¹tych�, mówili
spotykani Polacy. Kryzys spowodowany
by³ niczym innym, tylko b³êdnymi decy-
zjami stanowego rz¹du, dotycz¹cymi regu-
lacji cen za elektryczno�æ, a nie sam¹ nie-
wydolno�ci¹ technologii.

Nowy, rosn¹cy w si³ê i znaczenie
od³am naukowców w�ród tzw. social
scientists utrzymuje, ¿e technologia jest
�ci�le zwi¹zana ze spo³eczeñstwem i spo-

FELIETON NA TEMAT

³eczno�ci¹, w jakiej jest wytwarzana (so-
cial construction albo social interpreta-
tion). Skupiaj¹ siê oni przede wszystkim
na rzeczywisto�ci spo³ecznej w d¹¿eniu do
zrozumienia �wiata techniki. Zrozumieæ
cz³owieka, znaczy zrozumieæ technologiê,
twierdz¹. Tradycyjnie in¿ynierowie wierzy-
li, ¿e wytwory ich pracy s¹ obiektywne
same w sobie, i ¿e aby rozumieæ technolo-
giê, wystarczy dobrze znaæ j¹ w detalach.

Tradycyjnie widziano dychotomiê po-
miêdzy czyst¹ logik¹ i ide¹ technologicz-
nych wytworów, a subiektywno�ci¹ �wia-
ta, w której one funkcjonuj¹. �In¿yniero-
wie tworz¹ rzeczy, humani�ci sens� prze-
chwala³ siê poeta. Dzisiaj wydaje siê, ¿e to
in¿ynierowie i naukowcy s¹ coraz czê�ciej
zamieszani w tworzeniu sensu.

Zofia Dunian

Ilustrowa³ Grzegorz Soja
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Wielki pisarz i filozof, Stanis³aw Lem, wierzy, ¿e zag³ada jest
nieunikniona. Istnieje jednak sposób, aby jej unikn¹æ, a nawet
zapewniæ dobrodziejstwa cywilizacji wszystkim narodom �wia-
ta. Do zastosowania tego sposobu konieczny jest Rozum Ludzki.

Ludzie powszechnie myl¹ Rozum z umys³em. Jednak nie s¹
to pojêcia to¿same. Umys³ to ca³a psychika cz³owieka, a Ro-
zum stanowi tylko czê�æ umys³u. W czê�ci umys³u zwanej Ro-
zumem ma siedzibê m¹dro�æ i dobroæ. W Rozumie rodz¹ siê
czyny jednocze�nie m¹dre i dobre. M¹dro�æ bez dobroci, do-
broæ bez m¹dro�ci, g³upota i z³o�æ stanowi¹ czê�æ umys³u, która
nie jest Rozumem i dlatego mo¿na j¹ nazwaæ Nie-rozumem.

Aby walczyæ skutecznie z zagro¿eniami ludzko�ci trzeba
je poznaæ i sklasyfikowaæ. Zagro¿enia p³yn¹ z przyrody ze-
wnêtrznej w stosunku do cz³owieka i s¹ dwojakiego rodzaju.
Jedne maj¹ przyczyny naturalne. S¹ to choroby zaka�ne, trzê-
sienia ziemi, susze, powodzie i po¿ary spowodowane pioru-
nem. Te zagro¿enia mog¹ byæ przyczyn¹ cierpieñ wielu ludzi,
ale nie gro¿¹ ludzko�ci zag³ad¹. Drugi rodzaj zagro¿eñ jest
wywo³any dzia³alno�ci¹ cz³owieka i ma swoj¹ przyczynê w
Nie-rozumie. Do tych zagro¿eñ nale¿y: zatruwanie odpadami
przemys³owymi wody, gleby i powietrza, wycinanie lasów, ja-
³owienie gleby przez nadmiern¹ eksploatacjê, efekt cieplar-
niany, wyczerpywanie zasobów naturalnych i nagromadzenie
broni nuklearnej. Te wszystkie zagro¿enia mog¹ jak najbar-
dziej spowodowaæ zag³adê ludzko�ci.

Trzeba siê zastanowiæ, jak to mo¿liwe, ¿e cz³owiek, istota
obdarzona Rozumem szykuje sam sobie zag³adê. Rozum sk³a-
da siê z dobroci i m¹dro�ci. Ludzi dobrych jest wiêcej na �wie-
cie, ni¿ ludzi z³ych. �wiadczy o tym fakt, ¿e istniej¹ spo³e-

czeñstwa oparte na prawie, a nie tylko na przemocy fizycznej.
Kiedy jednak rozpatrywaæ m¹dro�æ i g³upotê, to trzeba nieste-
ty stwierdziæ, ¿e ludzie m¹drzy stanowi¹ mniejszo�æ. Dowo-
dem jest to, ¿e ludzie dobrzy nie zdaj¹ sobie sprawy ze swojej
przewagi liczebnej nad z³ymi. Dobrzy mogliby z³ych zarzuciæ
czapkami albo rozgnie�æ obcasem jak karalucha. Nie odwa¿a-
j¹ siê jednak tego uczyniæ, dziêki czemu w krajach zacofa-
nych rz¹dz¹ ró¿ni despoci i tyrani, a w krajach nowoczesnych
pleni¹ siê bezkarnie mafie i szajki gangsterskie.

W Rozumie mieszcz¹ siê cechy psychiczne, które s¹ po-
trzebne do robienia wynalazków i odkryæ naukowych. Jednak
te wynalazki i odkrycia mog¹ byæ dysponowane przez Rozum
albo przez Nie-rozum. W Nie-rozumie mieszcz¹ siê takie w³a-
�ciwo�ci umys³u, jak g³upota, egoizm, sadyzm, agresja, bez-
my�lne tkwienie w z³ej tradycji, nadmierna ¿¹dza dominowania
i sk³onno�æ do nieuzasadnionego podporz¹dkowania siê. Ludzie
obdarzeni takimi cechami obracaj¹ nowoczesne wynalazki i od-
krycia w kierunku szerzenia z³a, które przyczynia wielu cierpieñ
ludziom, a mo¿e nawet spowodowaæ samozag³adê ludzko�ci.
Historia dostarcza nieustannie przyk³adów, ¿e tak siê dzieje.

Czy jednak tak dziaæ siê musi? Odpowied� brzmi: nie. Do-
wodem na to jest grupa krajów nowoczesnych, w których Rozum
wzi¹³ górê nad Nie-rozumem. Zdobycze Rozumu s¹ wykorzy-
stywane w kierunku powiêkszania dobrobytu i ulepszania demo-
kracji. Najbardziej dobitnym przyk³adem takiego kraju mo¿e byæ
Dania, która jest krajem ma³ym, pozbawionym bogactw natural-
nych i bez historii eksploatacji kolonii. Duñczycy swój dobrobyt
zawdziêczaj¹ wy³¹cznie prawid³owemu wykorzystaniu Rozumu.

Wspania³y rozwój cywilizacji zrodzi³ wiele dóbr w niektórych krajach �wiata. Dobra te, to przed³u¿enie ludzkiego
¿ycia, zwalczenie �miertelno�ci noworodków i kobiet w po³ogu, zlikwidowanie wielu chorób, panowanie praw
cz³owieka, równouprawnienie kobiet, bezpieczeñstwo, demokracja i dobrobyt. Niestety, cywilizacja zrodzi³a tak¿e
widmo samozag³ady ludzko�ci, które kr¹¿y nad �wiatem.

Andrzej Bomirski

INFORMACJA O AUTORZE
Andrzej Bomirski urodzi³ siê w 1934 roku w Bydgoszczy.

Okupacjê niemieck¹ spêdzi³ w Warszawie. W czasie Powsta-
nia Warszawskiego zosta³ wywieziony przez Niemców wraz z
mam¹ i babci¹ na roboty przymusowe do Gnadenfrei (dzi� Pi-
lawa Dolna) ko³o Reichenbach (dzi� Dzier¿oniów). Ojciec
walczy³ w innej dzielnicy Warszawy i uciek³ z niewoli.

Po zakoñczeniu wojny A. Bomirski z rodzicami osiedli³ siê
w Sopocie, gdzie mieszka do dzisiaj. W 1960 roku uzyska³ dy-
plom lekarza w Akademii Medycznej w Gdañsku. W latach
1962/63 odby³ sta¿ podyplomowy w Stanach Zjednoczonych,
gdzie nostryfikowa³ dyplom lekarza. Ju¿ na trzecim roku stu-
diów zacz¹³ pracê naukow¹ w Zak³adzie Biologii Akademii
Medycznej w Gdañsku, w którym to zak³adzie pracowa³ do
emerytury.

Praca naukowa A. Bomirskiego obejmowa³a g³ównie dwa
kierunki: onkologia do�wiadczalna (badania nad czerniakiem)
i endokrynologia porównawcza (badania nad hormonaln¹ re-
gulacj¹ cykli rozrodczych u krajowych krabów i krewetek). Te
ostatnie badania by³y wykonywane w Stacji Biologicznej w
Górkach Wschodnich ko³o Sobieszewa. Stacja ta nale¿a³a daw-
niej do Akademii Medycznej w Gdañsku, a obecnie nale¿y do
Uniwersytetu Gdañskiego.

A. Bomirski w 1969 roku uleg³ wypadkowi samochodowe-
mu, w wyniku którego pozosta³ na trwa³e inwalid¹ poruszaj¹-
cym siê na wózku z powodu pora¿enia dolnej po³owy cia³a. Po
rocznej rehabilitacji szpitalnej móg³ wróciæ do pracy na pe³-
nym etacie. By³o to mo¿liwe dziêki samozaparciu i dzielno�ci
wiekowych rodziców Leonii i Mariana, którzy stworzyli mu
odpowiednie warunki domowe, oraz dziêki ¿yczliwo�ci kole-
gów z pracy. W 1972 roku w sanatorium w Ciechocinku po-
zna³ swoja przysz³¹ ¿onê, z któr¹ o¿eni³ siê w 1973 roku. ¯ona
Marta, z zawodu tancerka, która uleg³a powa¿nemu wypad-
kowi na scenie i zosta³a inwalid¹, po�wiêci³a siê ca³kowicie
opiece nad mê¿em, pomagaj¹c mu w ¿yciu i w pracy.

A. Bomirski w 1978 roku zrobi³ habilitacjê. W tym czasie
pojawi³o siê dodatkowe powik³anie stanu zdrowia w postaci
postêpuj¹cego niedow³adu koñczyn górnych. Z powodu tego
powik³ania A. Bomirski musia³ przej�æ na wcze�niejsz¹ eme-
ryturê w 1981 roku. Nie zaprzesta³ jednak pracy naukowej
i w 1993 roku otrzyma³ tytu³ profesora nauk medycznych z r¹k
Prezydenta Lecha Wa³êsy. Kiedy ju¿ nie móg³ pracowaæ na-
ukowo zacz¹³ pisaæ ksi¹¿kê �Rozmowy o rozumie, wolno�ci
i nie tylko�. Pisa³ j¹ dopóty, dopóki sprawno�æ r¹k pozwala³a
mu pos³ugiwaæ siê klawiatur¹ komputera. A. Bomirski ma jed-
nego syna Piotra (z poprzedniego ma³¿eñstwa), z którym po-
zostaje w czêstym kontakcie.

Manifest racjonalistyczny na XXI stulecie
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Trzeba znale�æ kryterium, które pozwala odró¿niæ kraje no-
woczesne od innych. S¹ dwa takie kryteria. Pierwsze, to demo-
kracja. Drugie kryterium jest nastêpuj¹ce: kraj jest nowoczesny
wtedy, kiedy ka¿dy jego obywatel ze sparali¿owanymi czterema
koñczynami i oddychaj¹cy za pomoc¹ respiratora mo¿e znale�æ
pe³n¹ opiekê i zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb.

Co trzeba zrobiæ, aby ludzko�æ uniknê³a samozag³ady i co
wiêcej, aby wszyscy ludzie mieli taki poziom ¿ycia jak Duñ-
czycy? Trzeba powo³aæ Organizacjê Pañstw Nowoczesnych.
Dlaczego tylko nowoczesnych? Bo te pañstwa udowodni³y, ¿e
w nich Rozum odnosi zwyciêstwo nad Nie-rozumem. Do tej
organizacji musz¹ nale¿eæ tak¿e Stany Zjednoczone, nawet je�li
nie spe³niaj¹ drugiego kryterium nowoczesno�ci. Powodem jest
ich potêga intelektualna, ekonomiczna i militarna.

Organizacja Pañstw Nowoczesnych musi dzia³aæ w dwóch
kierunkach. Jeden jest wewnêtrzny i polega na zwalczaniu prze-
jawów Nie-rozumu we w³asnych pañstwach, np. przestêpczo-
�ci zorganizowanej. Drugi kierunek, zewnêtrzny, ma na celu
pañstwa zacofane. Te ostatnie musz¹ mieæ udzielon¹ pomoc,
gdy¿ same nie s¹ zdolne do wydobycia siê z zacofania, jak
wykazuje historia i obecna sytuacja globalna. M¹drzy ludzie,
kieruj¹cy Organizacj¹ Pañstw Nowoczesnych, sami znajd¹ spo-
soby skutecznego dzia³ania w obydwu kierunkach. Tutaj trze-
ba podaæ tylko dwie propozycje, których sformu³owanie mo¿e
zostaæ zahamowane przez poprawno�æ polityczn¹ lub religiê.

Propozycja pierwsza:
Planeta Ziemia nie wytrzyma eksplozji demograficznej ga-

tunku ludzkiego. Obecnie jest nas 6 mld i liczba ta stale wzra-
sta. Ziemia jest w stanie utrzymaæ bez uszczerbku dla przyro-
dy 4 mld ludzi i tylu ich powinno byæ. Nie jest prawd¹, ¿e
ograniczenie przyrostu naturalnego powinno dotyczyæ tylko
krajów zacofanych, gdy¿ w krajach nowoczesnych przyrost
ten i tak jest bardzo ma³y. Ka¿de dziecko urodzone w kraju
nowoczesnym zu¿ywa kilkadziesi¹t razy wiêcej zasobów Zie-
mi, ni¿ dziecko w kraju zacofanym. Dlatego trzeba spowodo-
waæ ujemny przyrost naturalny we wszystkich krajach �wiata.
Nowoczesna cywilizacja dostarczy³a sposobów na humanitar-
ne planowanie rozrodczo�ci i zmniejszenie zaludnienia w spo-
sób bezbolesny. Alternatyw¹ jest naturalne ograniczanie liczby
ludno�ci przez g³ód, choroby, wojny i inne nieszczê�cia. W do-
datku poci¹ga to za sob¹ nieodwracalne niszczenie przyrody,
które mo¿e siê skoñczyæ zag³ad¹ ca³ej ludzko�ci. Dlatego ka¿dy,
kto zwalcza nowoczesne �rodki ograniczenia przyrostu naturalne-
go, jest Je�d�cem Apokalipsy nios¹cym zag³adê ludzko�ci.

Propozycja druga:
Kraje zacofane w wiêkszo�ci wypadków nie robi¹ postêpu

w kierunku demokracji i dobrobytu. Pozostawione same sobie
mog¹ trwaæ w stanie zacofania setki lat, zwiêkszaæ swoje za-
ludnienie bez ograniczeñ i niszczyæ przyrodê w sposób nieod-
wracalny. Trzeba im pomóc. Pomagaæ im mog¹ tylko kraje
nowoczesne pod egid¹ Organizacji Pañstw Nowoczesnych. Po-
moc musi byæ zró¿nicowana w zale¿no�ci od przyczyny zaco-
fania danego kraju. Je�li przyczyn¹ jest despota i jego gwardia
¿o³nierzy i urzêdników, którzy wyzyskuj¹ ludno�æ i utrzymuj¹
j¹ w nêdzy, to niezbêdna jest interwencja militarna. Interwen-
cjê tak¹ musi dokonaæ specjalny korpus militarny pod dowódz-
twem Organizacji Pañstw Nowoczesnych. Dewiz¹ takiej in-
terwencji musi byæ has³o, ¿e ani grosza nie odbierze siê krajo-
wi biednemu na korzy�æ krajów zamo¿nych, ani ¿adnych oby-
wateli tych krajów. Przeciwnie, udzieli siê niezbêdnej pomo-

cy finansowej. Po rozbrojeniu popleczników despoty, do kra-
ju poddanego interwencji musz¹ wkroczyæ S³u¿by: ̄ ywienio-
wa, Ochrony Zdrowia, Edukacyjna i Polityczna. Ta ostatnia
ma za zadanie wdra¿anie demokracji. Korpus militarny i S³u¿by
musz¹ pozostaæ w kraju dopóty, dopóki nie bêdzie on w stanie
o w³asnych si³ach pod¹¿aæ do wolno�ci i zamo¿no�ci. S¹ jed-
nak kraje, w których nêdza jest wynikiem zacofanej tradycji
religijnej lub obyczajowej. W tych krajach interwencja mili-
tarna nic by nie da³a, poza d³ugotrwa³¹ wojn¹ partyzanck¹ i rze-
zi¹. Dlatego na te kraje trzeba wp³ywaæ wszelkimi dostêpny-
mi �rodkami, aby wkroczy³y na drogê nowoczesno�ci. Trzeba
siê jednak pogodziæ, ¿e bêdzie to proces d³ugotrwa³y. To samo
dotyczy krajów zacofanych, które s¹ potê¿ne pod wzglêdem
militarnym. Wreszcie s¹ kraje �rednio zaawansowane, które
same pod¹¿aj¹ we w³a�ciwym kierunku, ale proces ten postê-
puje wolno. Powinny one otrzymaæ wszelk¹ potrzebn¹ pomoc
od krajów nowoczesnych.

Katastroficzna przepowiednia Stanis³awa Lema mo¿e siê
spe³niæ. Trzeba wierzyæ, ¿e spe³niæ siê nie musi. Cywilizacja
dostarcza �rodków do samozag³ady, ale tak¿e �rodków do jej
unikniêcia. Je¿eli Rozum odniesie zwyciêstwo nad Nie-rozu-
mem, to w roku 2100 na Ziemi bêdzie ¿y³o 4 mld ludzi wol-
nych i zamo¿nych.

Sopot, dnia 6 grudnia 2000 r.
Andrzej Bomirski
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28 sierpnia 2000 r. otrzyma³ Pan nagrodê im. prof. Eu-
geniusza Piaseckiego. Czy móg³by Pan przybli¿yæ nam syl-
wetkê Profesora?

Eugeniusz Piasecki urodzi³ siê l3.XI.1872 r. we Lwowie,
a zmar³ 18.VII.1947 r. w Poznaniu. By³ wybitnym teoretykiem
wychowania fizycznego, lekarzem, uczniem H. Jordana. Od
1919 roku by³ profesorem Uniwersytetu w Poznaniu i propa-
gatorem gimnastyki szwedzkiej w Polsce.

Wprowadzi³ wychowanie fizyczne, jako dyscyplinê nauko-
w¹ na Uniwersytecie Poznañskim. W 1919 r. rozpoczê³a dzia-
³alno�æ Katedra Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej, a
w 1922 r. Studium Wychowania Fizycznego. Na tej w³a�nie ba-
zie powsta³a obecna Akademia Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu, która pomna zas³ug wniesionych przez Profesora zosta-
³a nazwana im. Eugeniusza Piaseckiego. Tak siê równie¿ sk³a-
da, ¿e jestem w³a�nie absolwentem tej Uczelni w Poznaniu.

Prof. E. Piasecki jest autorem licznych ksi¹¿ek naukowych,
miêdzy innymi: Dzieje wychowania fizycznego (1925), Zarys
teorii wychowania fizycznego (1931). Eugeniusz Piasecki by³
równie¿ cenionym pionierem harcerstwa polskiego.

Jaka by³a historia tworzenia Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu w czasach powstawania naszej uczelni?

Kiedy w 1968 roku powo³ano Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹
w Koszalinie i na stanowisko Rektora organizuj¹cego Uczel-
niê powo³ano doc. Jerzego Smoleñskiego, kadrê stanowi³o 17
nauczycieli akademickich. Do dzi� z tamtego okresu zacho-
wa³em legitymacjê z numerem 9. Z okazji uroczysto�ci pierw-
szej inauguracji 1 pa�dziernika wybity zosta³ okoliczno�cio-
wy, pami¹tkowy MEDAL. Twórc¹ opracowania projektu me-
dalu by³ nie¿yj¹cy ju¿ prof. zw. dr in¿. Andrzej Rzymkowski.

Funkcjê Kierownika Studium WFiS obj¹³em 1.10.1968 r.
Dla potrzeb realizacji zajêæ dydaktycznych oraz pracy admi-
nistracyjno-pomocniczej rozpocz¹³em dzia³ania od organiza-
cji i modernizacji bazy sportowo-technicznej a tak¿e kadro-
wej. Nale¿a³o rozpocz¹æ prace od opracowania regulaminu Stu-
dium WFiS, programu nauczania, kalendarza imprez sporto-
wych, za³o¿enia niezbêdnej dokumentacji, kompletowania
ksi¹¿ek i wydawnictw do biblioteki Studium, a przede wszyst-
kim g³ówn¹ trosk¹ by³o zadbanie o bazê sprzêtow¹ dla nale-
¿ytego prowadzenia zajêæ dydaktycznych.

Pierwsze lata organizowania i pracy w Studium by³y dla mnie
wspania³ym okresem mojej dzia³alno�ci nauczycielskiej. ̄ ycz-
liwo�æ w³adz Uczelni do sportu, wychowania fizycznego mobi-
lizowa³a mnie do du¿ego zaanga¿owania siê w tworzenie spraw-
nie, dobrze funkcjonuj¹cego Studium. Ambicj¹ moj¹ by³o uzy-
skanie wysokiego poziomu dydaktycznego pracy ze studenta-
mi, tak aby w efekcie szybko us³yszano o nas, zarówno na niwie
sportowej, jak i naukowej. Mam przekonanie, ¿e powierzone
mi obowi¹zki szefa Studium wykonywa³em solidnie i z du¿ym
rozmachem, tak ¿e niejednokrotnie Rektorzy, szczególnie Rek-
tor doc. J. Smoleñski publicznie mówi³, ¿e musi �Lesia� hamo-
waæ, aby Uczelnia nie by³a przy Studium WF lub AZS-ie.

By³ Pan inicjatorem powstania programu badawczego
dla Studium i jego realizatorem, jak mo¿e byæ on wyko-
rzystany w praktyce?

Podam has³owe zagadnienia, które obejmowa³ plan badaw-
czy Studium WFiS:

� Badanie rozwoju fizycznego i sprawno�ci m³odzie¿y stu-
diuj¹cej nauki techniczne.

� Zmiany zachodz¹ce w rozwoju fi-
zycznym i sprawno�ci w okresie studiów.

� Warto�æ biologiczna studenta, a
wyniki uzyskiwane w nauce.

� Rytm pracy i wypoczynku.
Ponadto Studium WFiS co roku pla-

nowa³o wydanie Zeszytu Naukowego (10
arkuszy wydawniczych) oraz raz na trzy
lata organizacjê ogólnokrajowego Semi-
narium Naukowego.

Zebrany materia³ badawczy z zakre-
su pomiarów cia³a i testów sprawno�cio-
wych poddawany by³ opracowaniu sta-
tystycznemu, a nastêpnie poddany ana-
lizie. Koñcowe wyniki tych prac zosta³y
opublikowane w formie doniesieñ, refe-
ratów w zeszytach naukowych, wzglêd-
nie zosta³y wyg³oszone na konferencjach
czy sympozjach naukowych.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e
powy¿sze dzia³ania kierunkowe stworzy-
³y mo¿liwo�ci prezentowania swoich
opracowañ, dorobku wielu nauczycielom
akademickim wychowania fizycznego

Z dr. Leszkiem R. Wojciechowskim,
laureatem nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego,

rozmawia³ mgr. Ryszard Szafirowicz

Uczestnicy konferencji naukowej organizowanej przez SWFiS WSIn¿. w 1984 roku
(pierwszy od prawej dr in¿. Leon Kukie³ka, obecnie prorektor)

Wspania³y okres
ROZMOWA NA TEMAT
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i umo¿liwi³y im nastêpnie sfinalizowanie
pracy doktorskiej lub wydanie monografii
naukowej.

W 1972 roku wydany zosta³ pierwszy
Zeszyt Naukowy Studium WFiS. Jak do
tego dosz³o?

Zaproponowa³em ówczesnemu Prorek-
torowi ds. Nauki prof. dr. in¿. Tadeuszowi
Karpiñskiemu chêæ wydania Zeszytów Na-
ukowych. Inicjatywa moja zosta³a bardzo
przychylnie przyjêta i uzyska³em du¿¹ me-
rytoryczn¹ pomoc. I tak 20 kwietnia 1972
roku ukaza³ siê drukiem numer �0� obej-
muj¹cy materia³y z I Krajowego Semina-
rium pt. �Przyrodnicze Podstawy Wycho-
wania Fizycznego w Uczelniach Technicz-
nych�. Od roku 1973 ukazywa³y siê Zeszyty
Naukowe pt. �Prace Studiów Wychowania
Fizycznego i Sportu Uczelni Technicz-
nych�. I tak materia³y pod moj¹ redakcj¹
wydane zosta³y drukiem w 14 tomach.

Czy uwa¿a Pan, ¿e nale¿y wznowiæ dzia³alno�æ badaw-
cz¹ SWFiS, kontynuowaæ organizacjê konferencji, wyda-
wanie materia³ów?

My�lê, ¿e istnieje mo¿liwo�æ rozwoju Studium pod tym
wzglêdem. Wynika to z faktu, ¿e obecne kierownictwo bardzo
popiera rozwój wychowania fizycznego i sportu w naszej uczel-
ni. Dowodem na to stwierdzenie jest zamiar uruchomienia no-
wego kierunku kszta³cenia studentów w zakresie wychowania
fizycznego.

Powo³anie tego kierunku by³oby ukoronowaniem moich
dotychczasowych starañ, gdy¿ pierwsza przymiarka powsta-
nia tego kierunku by³a jeszcze za Rektora doc. Smoleñskiego,
zawsze jednak na przeszkodzie stawa³ brak pieniêdzy.

S³ysza³em, ¿e by³ Pan
pierwszym pracownikiem
Uczelni, który uzyska³ dok-
torat od momentu powsta-
nia Wy¿szej Szko³y In¿y-
nierskiej w 1968 roku.

Tak, a sta³o siê to dziêki
temu, ¿e rozpoczynaj¹c pra-
cê w Uczelni, mia³em zna-
cz¹co zaawansowan¹ pracê �
dysertacjê doktorsk¹. Pracê
obroni³em 26.11.1968 r. w
Wy¿szej Szkole Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu.
By³ to pierwszy doktorat
nadany w poznañskiej uczel-
ni, jednocze�nie zosta³em
równie¿ pierwszym dokto-
rem nauk o wychowaniu fi-
zycznym na Ziemi Koszaliñ-
skiej,

By³ Pan wielokrotnie
wyró¿niany za zas³ugi dla
Uczelni.

Od lewej: doc dr Janusz Czaplicki � AWF Bia³a Podlaska, doc dr Leszek Wojciechowski � WSIn¿.
Koszalin, prof. Zbigniew Drozdowski � AWF Poznañ, prof. Tadeusz Karpiñski � WSIn¿. Koszalin.

Spotkanie podczas konferencji w 1984 r.

Prof. Zbigniew Drozdowski � AWF Poznañ, podczas konferencji w Koszalinie, 1984 r.

Tak, jest to prawda, by³em dwukrotnie wyró¿niony nagro-
d¹ Ministra za osi¹gniêcia naukowe, organizacyjno-dydaktycz-
ne, listami gratulacyjnymi od w³adz Uczelni, Honorowym Me-
dalem przyznawanym przez Senat �Za zas³ugi w Rozwoju Wy-
¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie�. Wrêczenia dokona³
na uroczystym posiedzeniu Senatu JM Rektor prof. dr hab.
in¿. Józef Borkowski.

Dziêkujê Panu za rozmowê, za przybli¿enie nam historii
powstania Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W naj-
bli¿szym czasie chcia³bym porozmawiaæ z Panem na temat
powo³ania w naszej uczelni Akademickiego Zwi¹zku Spor-
towego. Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ mgr R. Szafirowicz

ROZMOWA NA TEMAT
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II liga pi³ki rêcznej kobiet

Runda rewan¿owa rozpoczêta
Meczem w Gdyni w dniu 27.01.br. z AKS II Gdynia roz-

pocz¹³ zespó³ KU AZS Politechnika Koszaliñska rundê rewan-
¿ow¹ rozgrywek o mistrzostwo II ligi od zwyciêstwa 21:16.

Nastêpnie w kolejnym oficjalnym wystêpie zespó³ akade-
miczek naszej Uczelni spotka³ siê w Koszalinie w dniu 31.01.br.
w meczu II rundy Pucharu Polski z dru¿yn¹ Sparty Gubin �
swojego przeciwnika tak¿e w rozgrywkach ligowych. Mecz
ten wyj¹tkowo zosta³ rozegrany w Hali Obiektów Sportowych
Gwardii Koszalin ze wzglêdu na wymianê o�wietlenia w Hali
Politechniki. Po bardzo trudnym meczu którego przebieg by³
ca³y czas wyrównany akademiczki pokona³y Spartê Gubin
20:18 przy czym do przerwy w tym meczu by³ remis.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e w kolejnym meczu mistrzowskim aka-
demiczki ponownie trafi³y tak¿e na Spartê Gubin ale tym ra-
zem w roli gospodarza wyst¹pi³y zawodniczki z Gubina. Mecz
w Gubinie rozegrany 17.02.br., co by³o do przewidzenia, by³
jeszcze trudniejszy i jeszcze bardziej dramatyczny od meczu
pucharowego w Koszalinie. Zawodniczki Gubina nie tylko,
¿e uczyni³y wyra�ne postêpy to jeszcze zosta³y wzmocnione
trzema pi³karkami studentkami z Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Wroc³awiu. Do przerwy koszalinianki przegry-
wa³y w Gubinie ró¿nica a¿ 4 bramek i dopiero po przerwie
pokaza³y odpowiedni poziom i determinacjê w walce na par-
kiecie. Trzeba powiedzieæ, ¿e przeciwnikiem koszalinianek
by³y nie tylko zawodniczki Gubina. Na dwie minuty przed
koñcem tego meczu nie wiadomo dlaczego zosta³a usuniêta z
boiska bardzo dobrze graj¹ca koszalinianka Karolina Kadlec
a kilkana�cie sekund potem gubinianki otrzyma³y moim zda-
niem w prezencie rzut karny, który fantastycznie wybroni³a
bramkarka koszalinianek Agnieszka Janko. Mimo os³abienia
koszalinianki jeszcze w ostatniej minucie meczu próbowa³y
kontratakowaæ � ale by³y niemi³osiernie faulowane przez za-
wodniczki Sparty praktycznie bez reakcji sêdziów na tak¹ grê
gospodyñ. Akademiczki wygra³y ten mecz wynikiem 22:20.

W kolejnym meczu ligowym 24 lutego br. akademiczki
pokona³y zespó³ £¥CZNO�CIOWCA Szczecin w stosunku
19:17 tak¿e po bardzo trudnym i wyrównanym, meczu w któ-
rym znowu wspaniale zagra³a Anieszka Janko a tak¿e Kata-
rzyna Nowak.

Nale¿y zatem szczególnie zaznaczyæ, ¿e podobnie jak
w koñcówce I rundy rozgrywek jesienia 2000 tak¿e i na po-
cz¹tku obecnej rundy rewan¿owej wiosna 2001 wspania³¹ for-
mê pokaza³a bramkarka akademiczek Agnieszka Janko. W po-
wszechnej opinii to w³a�nie Agnieszka Janko swoja wspania-
³¹ gr¹ w obydwu meczach ze Spart¹ Gubin � tym pucharowym
i tym ligowym oraz w meczu ligowym z £¥CZNO�CIOW-
CEM przechyli³a szalê zwyciêstwa na korzy�æ akademiczek.

Poza Agnieszk¹ Janko na uznanie i wyró¿nienie za dotych-
czasow¹ grê w rundzie rewan¿owej zas³uguj¹ najbardziej bram-
kostrzelne zawodniczki jak Katarzyna Nowak, Karolina Ka-
dlec, Marta Czarnecka i nie tylko rzucaj¹ca bramki ale i pro-
wadz¹ca grê zawodniczek Politechniki Marta Szostakowska.

Wiceprezes ds. pi³ki rêcznej KU AZS
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch

Dobra passa badmintonistów
W Szczecinie w dniach 20 i 21 stycznia br. trwa³ III Ogól-

nopolski Turniej Badmintona Babolat Cup. By³y to dwa
dni badmintona pod patronatem G³osu Szczeciñskiego.

Ponad stu zawodników wziê³o udzia³ w turniejach badmin-
tona ,,Babolat Cup� rozgrywanych w weekend w Szczecinie.
Przez dwa dni na sze�ciu boiskach w hali przy ul. Sowiñskie-
go rywalizowali I-ligowcy i prawdziwi amatorzy ze Szczeci-
na, Gorzowa, ̄ yrardowa, Zielonej Góry, Choszczna, Bydgosz-
czy, Z³otowa i Koszalina. Koszalin reprezentowa³a mêska re-
prezentacja sekcji badmintona Politechniki Koszaliñskiej.

W najwa¿niejszej kategorii � elita � w grze pojedynczej
mê¿czyzn nie mia³ sobie równych Dariusz Czekan z AZS-u
Politechniki Koszaliñskiej. Kolejne miejsca zajêli tak¿e za-
wodnicy tego klubu: Wojciech Zêbala i Marcin Puciato. W grze
podwójnej mê¿czyzn w kategorii elita � pierwsze miejsce wy-
walczyli zawodnicy AZS-u Politechniki Koszalin: Marcin Pu-
ciato i Wojciech Zêbala. Drugie miejsce zaj¹³ graj¹cy trener
akademików Dariusz Czekan z Rados³awem Strejko;

Równolegle rozgrywanych by³o kilka kategorii, zarówno
m³odzie¿y szkolnej i tej starszej. Rozegrano równie¿ mistrzo-
stwa dziennikarzy Szczecina Lukas Bank Media Cup 2001,
w których zwyciê¿y³ Krzysztof Dziedzic � redaktor G³osu
Szczeciñskiego.

Turniej w Szczecinie by³ bardzo dobr¹ promocj¹ tej piêknej
dyscypliny sportu w naszym regionie. Co roku gromadzi na star-
cie coraz to wiêksze grono zawodników, a przede wszystkim po-
zwoli³ zintegrowaæ �rodowisko szkolne, m³odzie¿owe, studenc-
kie. Turniej pozwoli³ tak¿e stwierdziæ dobr¹ formê koszaliñskich
zawodników przed zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami Polski.

W dniach 27 i 28 stycznia odby³ siê w Wêgorzynie ko³o
Runowa Pomorskiego, Krajowy Turniej Badmintona. By³
to pierwszy w Nowym Roku 2001 turniej z cyklu Nagroda
Pomorza �rodkowego. W nowo otwartej przed dwoma dniami
hali sportowej miejscowego gimnazjum rywalizowa³o ponad stu
zawodników z Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych, po-
cz¹wszy od m³odzików, a skoñczywszy na seniorach. Oczywi-
�cie udzia³ w turnieju wziêli równie¿ koszaliñscy badmintoni-
�ci klubu AZS Politechniki i to znowu z du¿ym sukcesem.

Przebieg turnieju spowodowa³, ¿e w finale spotkali siê za-
wodnicy AZS-u Politechniki Koszaliñskiej, mianowicie Mar-
cin Puciato i Dariusz Czekan. W grze triumfowa³ Dariusz Cze-
kan przed koleg¹ klubowym, który tutaj musia³ uznaæ wy¿szo�æ
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graj¹cego trenera Politechniki. Trzecie
miejsce zaj¹³ Dominik Przyborowski z
KKS-u Warmii Olsztyn.

W grze deblowej mê¿czyzn równie¿
zwyciê¿y³a para AZS-u Politechniki Ko-
szaliñskiej Dariusz Czekan i Marcin Pucia-
to, która po trzysetowym pojedynku poko-
na³a parê Jacek Brodowski i Dominik Przy-
borowski (Tramp Orneta/Warmia Olsztyn).
W grze pojedynczej seniorek zwyciê¿y³a
zdecydowanie El¿bieta Olszewska z Kole-
jarza Katowice, która w finale pokona³a
Ewê Radowick¹ z Trampu Orneta. Miej-
sca 3�4 przypad³y zawodniczkom Politech-
niki Koszaliñskiej Agnieszce Grabarczyk
oraz Ewie Orzelskiej-Baryle.

We wszystkich kategoriach wieko-
wych toczy³y siê zaciête boje o ka¿dy
punkt i centymetr boiska. Turniej prze-
biega³ bardzo sprawnie i sta³ na dobrym
poziomie sportowym. Ekipa Politechni-
ki zanotowa³a kolejny dobry start.

W Suwa³kach w dniach 1�
3.02.2000 r. trwa³y Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Seniorów w Badmin-
tonie, w których to udzia³ wziêli najlep-
si zawodnicy w kraju wy³onieni we wcze-
�niejszych eliminacjach. W mistrzo-
stwach dominowali zawodnicy Mistrza
Polski SKB Suwa³ki, wicemistrza Tech-
nika G³ubczyce oraz br¹zowego medali-
sty Piasta S³upsk. Województwo zachod-
niopomorskie oraz nasz region reprezen-
towali zawodnicy Klubu Uczelnianego
AZS Politechniki Koszaliñskiej. W gro-
nie silnej stawki zawodników reprezen-
tuj¹cych kluby pierwszej ligi �A� oraz
�B�, a tak¿e olimpijczyków z Sydney,
Barcelony i Atlanty, mistrzostwa dla ko-
szalinian okaza³y siê bardzo udane gdy¿
z dalekiej wyprawy na wschód powróci-
li z jednym medalem i wysokimi miej-
scami zajêtymi w ca³ych mistrzostwach.
Br¹zowy kr¹¿ek wywalczy³ graj¹cy tre-
ner akademików Dariusz Czekan w grze
mixtowej, w której to gra³ wspólnie z ko-
le¿ank¹ z AZS-u AGH Kraków, z któr¹
wspólnie wystêpuje ju¿ drugi sezon na
polskich parkietach. W decyduj¹cym me-
czu o prawo startu o z³oty medal, po bar-
dzo ³adnym i zaciêtym meczu para Cze-
kan/Guzik uleg³a parze gospodarzy Micha³
£ogosz/Joanna Szleszyñska (SKB Suwa³-
ki) 15:8; 15:11, którzy reprezentuj¹ barwy
tegorocznego mistrza pierwszej ligi.

Bardzo dobrze spisa³a siê druga para
mixtowa Politechniki Koszaliñskiej,
Marcin Puciato i Agnieszka Grabarczyk,
którzy to uplasowali siê na miejscach 5-

8, po drodze pokonuj¹c g³adko 15:1; 15:5
parê z Klubu Kiko Zamo�æ Oleszkiewicz/
Kustra oraz parê pierwszoligowca KKS-
u Warmii Olsztyn Rudnicki/¯akowska
13:15/15:2/15:12.

Bardzo dobry pojedynek w walce o
br¹zowy medal stoczy³ równie¿ w grze
deblowej mê¿czyzn Dariusz Czekan
(AZS Politechnika) i Robert Kowalczyk
(Bizon P³ock) z doskona³¹ par¹ deblow¹
Jacek Hankiewicz (SKB Suwa³ki � olim-
pijczyk)/Damian P³awecki (AZS Kraków
� wielokrotny medalista Polski). Po za-
ciêtej trzysetowej walce 15:5/16:17/15:7,
wygra³a para Hankiewicz/P³awecki;
mecz ten zosta³ uznany przez Przegl¹d
Sportowy za najlepszy pojedynek drugie-
go dnia mistrzostw.

W grze pojedynczej mê¿czyzn na
miejscu 9�16 uplasowa³ siê Wojciech
Zêbala (AZS Koszalin), a tak¿e nasze de-
ble, mêski Marcin Puciato/Wojciech Zê-
bala oraz damskie Ewa Orzelska-Bary-
³a/ Bo¿ena Pazdur i Ma³gorzata Kalitka/
Karolina Salwowska.

10�11. 02. 2000 r. S³upsku odbywa-
³y siê M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
w Badmintonie, w których to udzia³
wziê³a czo³ówka polskiego badmintona.
W S³upsku wystartowali zawodnicy wio-
d¹cych pierwszoligowych zespo³ów i nie
tylko, Technika G³ubczyce � wicemistrza
Polski, SKB Suwa³ki � Mistrza Polski,
a tak¿e Warmii Olsztyn, AGH Kraków,
Piasta S³upsk czy Ruchu Piotrków Tryb.
W mistrzostwach tych z powodzeniem
wystartowali zawodnicy AZS-u Politech-
niki Koszaliñskiej, zdobywaj¹c dwa kr¹¿-
ki MISTRZOSTW POLSKI! Dru¿yna w
sk³adzie Ma³gorzata Kalitka, Karolina
Salwowska, Marcin Puciato oraz Woj-
ciech Zêbala zdoby³a wysokie pozycje
we wszystkich grach mistrzostw. Medal
br¹zowy w deblu kobiet zdoby³y Ma³go-
rzata Kalitka i Karolina Salwowska, ule-
gaj¹c dopiero w pó³finale pó�niejszym
wicemistrzyniom Polski Katarzynie Gar-
backiej (AZS Warszawa) i Annie Pituch
(Kielce) 2:0 w setach.

Drugi br¹zowy medal dla Politechni-
ki wywalczyli panowie Puciato i Zêbala
w grze deblowej mê¿czyzn, ulegaj¹c po
bardzo zaciêtym i ³adnym pojedynku rów-
nie¿ pó�niejszym wicemistrzom polski,
parze Marcin Rynkiewicz (Piast S³upsk)
i Wojciech Skrodzki (Hubal Bia³ystok) 2:0
w setach, 15:10/ 15:12.

W pozosta³ych grach zawodnicy Po-
litechniki plasowali siê na wysokich

miejscach: w grze pojedynczej kobiet
Ma³gorzata Kalitka zajê³a wysok¹ pi¹t¹
lokatê, w grze mikstowej para Marcin
Puciato i Karolina Salwowska zajê³a rów-
nie¿ pi¹te miejsce, natomiast w grze po-
jedynczej mê¿czyzn Wojciech Zêbala
uplasowa³ siê w pierwszej ósemce Mi-
strzostw.

Mistrzostwa sta³y na wysokim pozio-
mie sportowym i organizacyjnym, by³y
bardzo udane dla koszaliñskich akademi-
ków, gdy¿ zdobyte medale �wiadcz¹ o
rozwoju badmintona w naszym mie�cie i
regionie. Podopieczni trenera Dariusza
Czekana dobrze zaprezentowali siê w
grach podwójnych, w grach pojedyn-
czych zabrak³o szczê�cia w losowaniu,
w którym to i Kalitka i Zêbala spotykali
siê w swoich grach z pó�niejszymi trium-
fatorami M³odzie¿owych Mistrzostw
Polski.

Systematyczne sukcesy w turniejach
ogólnopolskich, medale mistrzostw Pol-
ski seniorów i m³odzie¿owych mi-
strzostw Polski, awans do pierwszej ligi
�B� w pierwszym roku dzia³alno�ci ogól-
nopolskiej Badmintonistów Politechniki
Koszaliñskiej stawiaj¹ ten sport na wy-
sokim miejscu w�ród innych klubów na-
szego regionu.

Sukcesy jednak wymagaj¹ nak³adów
finansowych, w tym sporcie co prawda
nieporównywalnie mniejszych ni¿ w ko-
szykówce, pi³ce no¿nej, czy pi³ce rêcz-
nej, ale jednak. Rodzi siê zatem pytanie,
czy s¹ instytucje i sponsorzy, które s¹ w
stanie wesprzeæ tê widowiskow¹ i piêk-
n¹ dyscyplinê sportu? Zapraszamy
wszystkich do wspó³pracy.

Dariusz Czekan
AZS Politechnika Koszaliñska
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Z konferencji Parlamentu Studentów RP
w dniach 12�14 stycznia 2001 roku w Krynicy Górskiej

W dniach 12�14 stycznia br. w Krynicy Górskiej odby³a
siê kolejna konferencja organizowana przez Parlament Studen-
tów RP i Samorz¹d Studentów SGGW po�wiêcona g³ównie
nowemu projektowi Ustawy o Szkolnictwie Wy¿szym z dnia
20 grudnia 2000 roku.

Nasz samorz¹d reprezentowa³o dwóch przedstawicieli, tj.
Dariusz Czekan i Mariusz Wasilewski. W�ród uczestników byli
równie¿ przedstawiciele wiêkszo�ci Uczelni publicznych i nie-
publicznych z ca³ej Polski. W sumie konferencja zgromadzi³a
oko³o 130 osób, a do go�ci honorowych nale¿a³ dr Witold Sien-
kiewicz � Dyrektor Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji,
który wyg³osi³ wyk³ada na temat: �Pomoc materialna i mobil-
no�æ studentów w Europie�.

W planach konferencji by³y nastêpuj¹ce wyk³ady:
� �Nowy projekt Ustawy o szkolnictwie wy¿szym� � Wice-

minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Jerzy Zdrada;
� �Alternatywne sposoby finansowania studiów� � Tomasz

Minksztyn � Columbus Club;
� �Mo¿liwo�æ pozyskiwania �rodków finansowych na stypen-

dia zagraniczne� � prezentacja multimedialna � Jacek Wi-
lecki.
Nasz¹ delegacjê najbardziej interesowa³ pierwszy wyk³ad,

który mia³ prowadziæ Pan Wiceminister Edukacji Narodowej.
Jego obiecany przyjazd � (jeszcze w dniu konferencji potwier-
dzony telefonicznie) nie doszed³ do skutku, z powodu � jak
nam to dyskretnie powiedziano � �wa¿nego spotkania w³adz
Unii Wolno�ci�. Domy�lali�my siê, ¿e mia³o to zwi¹zek z pro-
blemami, z jakimi boryka siê ta partia po o�wiadczeniach Do-
nalda Tuska, ale nas to naprawdê niewiele interesowa³o, prze-
jechali�my ponad 1000 km tylko po to, aby spotkaæ siê z pa-
nem Wiceministrem i przedstawiæ mu w³asne poprawki do no-
wej Ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Postawa Ministerstwa
Edukacji Narodowej wywo³a³a ogromny sprzeciw i protest
w�ród przedstawicieli samorz¹dów ca³ej Polski. Przypomnê,
¿e jest to ju¿ drugi przypadek, kiedy Pan Wiceminister prof.
Jerzy Zdrada odwo³uje swój przyjazd na konferencjê Parla-
mentu Studentów RP, gdzie maj¹ siê dokonaæ ustalenia doty-
cz¹ce nowego projektu ustawy.

Wszyscy uczestnicy konferencji solidarnie postanowili, ¿e
pomimo braku przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, wspólnie rozpoczn¹ prace nad w³asnymi poprawkami do
tej¿e ustawy, a wnioski zostan¹ przedstawione Ministerstwu w
terminie pó�niejszym, przy obecno�ci przedstawicieli samorz¹-
dów z ca³ej Polski, a nie tylko w³adz Parlamentu Studentów RP.

Prace nad nowym projektem polega³y na analizie ka¿dego
zapisu, tym bardziej kiedy dotyczy³y one dzia³u IV �Studia
i studenci�.

Sama ustawa wprowadza wiele nowo�ci: przewiduje siê
w niej wprowadzenie odp³atno�ci za studia, pomoc material-
n¹ dla studentów Uczelni niepublicznych, powstanie nowego
organu jak¹ jest Akademicka Komisja Akredytacyjna, doko-
nuje nowego podzia³u szkó³ wy¿szych, definiuje rodzaj studiów
na: stacjonarne i niestacjonarne (studia wieczorowe maj¹ na-
le¿eæ do studiów stacjonarnych). To tylko nieliczne przedsta-
wione przeze mnie zmiany w nowym projekcie Ustawy.

Podczas analizy ustawy dokona³ siê pewny podzia³ spo-
�ród przedstawicieli samorz¹dów studentów obecnych na kon-
ferencji. Postaram siê przedstawiæ kilka z artyku³ów tej¿e usta-
wy, na które moim zdaniem trzeba zwróciæ uwagê i s¹ godne
g³êbszego zastanowienia:
Art. 75
1. Prorektor lub prorektorzy, w liczbie okre�lonej przez senat

szko³y wy¿szej, wybierani s¹ spo�ród kandydatów przed-
stawionych przez rektora.

2. Kandydat na prorektora do spraw studenckich wysuwany
jest przez przedstawicieli studentów w kolegium elektorów,
spo�ród co najmniej dwóch kandydatów przedstawionych
przez rektora.
Nowy zapis w artykule jest troszkê odmienny w przeciwieñ-

stwie do obecnej Ustawy o szkolnictwie wy¿szym mówi¹cej o
tym, ¿e p rorektor ds. studenckich musi mieæ zgodê na objêcie
stanowiska przez samorz¹d studentów. Jak nam powiedzieli
przedstawiciele Parlamentu Studentów RP � Minister Eduka-
cji Narodowej potwierdzi³, ¿e ta nasza poprawka zostanie
uwzglêdniona w nowym projekcie.
Art. 90
5. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotacjê celow¹, na zada-

nia zwi¹zane z bezzwrotn¹ pomoc¹ materialn¹ dla studen-
tów studiów stacjonarnych w zakresie, o którym mowa
w art.163 ust. 1 pkt 1�3, oraz mo¿e otrzymaæ dotacjê celo-
w¹, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
Jest to równie¿ artyku³ sporny pomiêdzy przedstawiciela-

mi Samorz¹dów Studentów Uczelni publicznych i niepublicz-
nych. Osobi�cie nie stara³em siê wyra¿aæ w³asnej opinii, ale
wydaje mi siê, ¿e nie staæ Bud¿etu MEN na finansowanie po-
mocy materialnej dla Uczelni niepublicznych, skoro na dzieñ
dzisiejszy nie wyp³aca siê �rodków przeznaczony na F.P.M.
dla studentów Uczelni publicznych. Z drugiej strony, jak twier-
dzili moi koledzy z innych uczelni � dlaczego student, którego
staæ na op³acenie w³asnych studiów ma dostawaæ stypendia
socjalne. Niech ka¿dy z czytelników zastanowi siê nad tym
artyku³em i odpowie sobie, czy student Uczelni niepublicznej
powinien otrzymywaæ pomoc materialn¹.
Art. 95
1. Uczelnia publiczna mo¿e pobieraæ op³aty:

1) za �wiadczone us³ugi edukacyjne zwi¹zane z kszta³ce-
niem studentów studiów niestacjonarnych,

2. Wysoko�æ oraz szczegó³owe zasady pobierania odp³atno-
�ci, o której mowa w ust. 1 ustala senat uczelni publicznej,
z tym ¿e odp³atno�æ, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 nie mo¿e
przekraczaæ ponoszonych kosztów w zakresie niezbêdnym
do uruchomienia i prowadzenia dzia³alno�ci dydaktycznej
na okre�lonym kierunku studiów i poziomie kszta³cenia.
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Moim zdaniem, po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjne-
go w sprawie skargi studenta Jacka B¹bki dotycz¹cej odp³at-
no�ci za studia zaoczne, ten przepis bêdzie mia³ mo¿liwo�æ
wej�cia w ¿ycie. A konstytucja mówi o ... bezp³atnym dostêpie
do nauki. Ale chyba jeszcze Polski na to nie staæ ...

Ale jestem ciekawy punktu 2 Art. 95 � czyli w jaki sposób
Uczelnie bêd¹ rozliczane, czy nie staraj¹ siê zarobiæ na prowa-
dzeniu studiów niestacjonarnych? Bo na dzieñ dzisiejszy wp³y-
wy z prowadzenia studiów zaocznych s¹ znacz¹cym docho-
dem Uczelni i pozwalaj¹ jej na normalne funkcjonowanie.
Art. 96
Uczelnia niepubliczna przekazuje na fundusz pomocy material-
nej dla studentów co najmniej 5% przychodów z odp³atno�ci
zwi¹zanej z prowadzeniem studiów stacjonarnych, o której
mowa w art. 95 ust. 4, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki
w nauce dla studentów studiów stacjonarnych.

Chyba bardzo dobry przepis sk³aniaj¹cy w koñcu do tego,
aby Uczelnie niepubliczne zaczê³y przekazywaæ wiêcej pie-
niêdzy na stypendia dla swoich studentów. Na dzieñ dzisiejszy
sytuacja w�ród Uczelni publicznych jest bardzo ró¿na � ale
ma³o które z nich przekazuj¹ �rodki na stypendia naukowe.
Art. 155
1. Studia w szkole wy¿szej s¹ prowadzone jako studia stacjo-

narne i niestacjonarne. Podstawow¹ form¹ studiów s¹ stu-
dia stacjonarne. Na kierunkach lekarskim i stomatologicz-
nym prowadzone s¹ wy³¹cznie studia stacjonarne.

2. Liczba studentów przyjêtych na danym kierunku studiów
na studia stacjonarne nie mo¿e byæ ni¿sza od liczby stu-
dentów przyjêtych na studia niestacjonarne, z zastrze¿e-
niem art. 216 ust. 4.
Jest to artyku³, który podzieli³ uczestników konferencji, na

zwolenników tego zapisu jak i jego przeciwników. Nie jest ta-
jemnic¹, ¿e Uczelnie publiczne prowadz¹ w g³ównej mierze
studia zaoczne (po nowemu: studia niestacjonarne), ciekawy
jestem czy staæ bêdzie te jednostki na kszta³cenie w równej
liczbie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych? Przecie¿
koszt kszta³cenia studenta na studiach dziennych jest o wiele
wy¿szy. A co w takim przypadku zrobi¹ niektóre wydzia³y
Uczelni publicznych, na których proporcje te wynosz¹ 1:3. Taka
sytuacja ma miejsce na Uniwersytecie Warszawskim (osobi-
�cie tego nie potwierdzi³em, ale jak mi mówili koledzy studiu-
j¹cy tam Prawo � proporcje tam na I � roku studiów siêgaj¹
tam 1:5, po czym po pierwszym roku odpada jakie� 80 % stu-
dentów zaocznych). Nasz wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania ma
równie¿ wiêksz¹ liczbê studentów zaocznych w porównaniu
z dziennymi. W tym przypadku na pewno bêd¹ potrzebne okre-
sy przej�ciowe dla takich jednostek.
Art. 176
1. Samorz¹d studencki lub stowarzyszenie o zasiêgu ogólno-

krajowym, zrzeszaj¹ce wy³¹cznie studentów, dzia³aj¹ce w
danej szkole wy¿szej, mo¿e dla poparcia swoich ¿¹dañ, gdy
s¹ one przedmiotem sporu zbiorowego i dotycz¹ istotnych
spraw lub interesów studentów, podj¹æ akcjê protestacyjn¹,
nie naruszaj¹c¹ przepisów obowi¹zuj¹cych w szkole wy¿szej.
Osobi�cie jestem przeciwny zapisowi w artykule 176. gdy¿

nie rozumiem w jaki sposób stowarzyszenie, które z mocy usta-
wy nie jest reprezentantem studentów mo¿e decydowaæ o ak-
cji protestacyjnej. Art. 172. mówi:
1. Wszyscy studenci szko³y wy¿szej tworz¹ samorz¹d studencki.
2. Organy samorz¹du studenckiego s¹ jedynym reprezentan-

tem ogó³u studentów.

Uwa¿am, ¿e w art. 176 powinien decydowaæ o tym jedynie
Samorz¹d Studentów. S¹ przypadki Uczelni, na których funk-
cjonuje kilkana�cie stowarzyszeñ, a ka¿de z nich w swoim sta-
tucie ma zapisany zasiêg ogólnopolski. Przecie¿ ka¿dy rodzaj
strajku lub akcji protestacyjnej mo¿e byæ uzgodniony z samo-
rz¹dem i po stwierdzeniu s³uszno�ci mo¿na tak¹ akcjê prze-
prowadziæ.

Powy¿ej postara³em siê przedstawiæ kilka z wielu naszych
uwag, z tego wzglêdu, ¿e prace nad t¹ ustaw¹ jeszcze trwaj¹
i nie okre�lono jeszcze stanowiska wobec Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Na pewno dojdzie jeszcze do spotkania przed-
stawicieli samorz¹dów studenckich, gdzie

Je¿eli maj¹ Pañstwo pytania do Parlamentu Studentów PK lub
uwagi dotycz¹ce Projektu Ustawy o szkolnictwie wy¿szym z dnia
20 grudnia 2000 r. proszê kierowaæ na adres Naszego Biura:

Parlament Studentów Politechniki Koszaliñskiej
ul. Rejtana 15/20,  75�507 Koszalin

Biuro czynne: Pn. � Pt. w godz. 10�14.
Tel./fax. (094) 345 30 76

lub poprzez pocztê elektroniczn¹.
samorzad@tu.koszalin.pl � Samorz¹d

maniek1977@2com.pl � Mariusz Wasilewski
Dla zainteresowanych udostêpnimy nowy projekt Ustawy.

Ruszy³a Kre�larnia
Dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Ko-

szaliñskiej mam bardzo dobr¹ wiadomo�æ � w koñcu nast¹pi³
prze³om w pracach przygotowawczych do otwarcia Klubu Stu-
denckiego �KRE�LARNIA� � mieszcz¹cego siê na terenie
Miasteczka Akademickiego. Dziêki decyzji JM Rektora PK
prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Wawryna na pocz¹tku roku aka-
demickiego, o zaprzestaniu zajêæ w tym¿e budynku, mog³y
rozpocz¹æ siê starania zmierzaj¹ce do powstania klubu studenc-
kiego.

W³adze Uczelni, Parlament Studentów i Stowarzyszenie
Millennium wspólnie uzgodni³y strategiê, maj¹c¹ na celu po-
wstanie Akademickiego Centrum Kultury, mieszcz¹cego siê w
budynku KRE�LARNI.

Na spotkaniu dnia 7 stycznia, na którym byli obecni: pro-
rektor ds. studenckich, dyrektorzy administracyjni, przedsta-
wiciele Parlamentu Studentów i Stowarzyszenia Millennium,
uzgodniono harmonogram prac i dzia³añ do czasu otwarcia
klubu studenckiego. To spotkanie naszym zdaniem by³o w pe-
wien sposób prze³omowe � wszystkie obecne strony zobowi¹-
za³y siê do wytê¿onej pracy, poza tym da³o pewne gwarancje
¿e klub studencki �KRE�LARNIA� bêdzie móg³ byæ otwarty
z pocz¹tkiem przysz³ego roku akademickiego.

Pragniemy dodaæ, ¿e strategicznym inwestorem zosta³a
Politechnika Koszaliñska oraz firma BROK S.A. W budynku
ma mie�ciæ siê Akademickie Centrum Kultury (przy patrona-
cie Prezydenta Miasta), w sk³ad którego bêdzie wchodziæ Klub
Studencki, Biuro Karier, biura Stowarzyszenia, sala konferen-
cyjna oraz Kawiarnia Internetowa. Prowadzeniem Centrum
Kultury ma siê zaj¹æ Stowarzyszenie Studentów i Absolwen-
tów �Millennium� pod opiek¹ W³adz Uczelni i Parlamentu Stu-
dentów Politechniki Koszaliñskiej.

Mariusz Wasilewski

GAZETA STUDENCKA
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Absolwent i S³u¿ba Wojskowa
Przedstawiciele Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñ-

skiej 17 lutego 2001 r. zostali zaproszeni na Uniwersytet Gdañ-
ski, gdzie tamtejszy samorz¹d studencki by³ organizatorem spo-
tkania Rady Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

G³ówny temat spotkania dotyczy³ obowi¹zku odbywania
s³u¿by wojskowej przez absolwentów szkó³ wy¿szych, i by³
odpowiedzi¹ na obecnie prowadzone rozmowy w Ministerstwie
Obrony Narodowej dotycz¹ce zmian w obecnym systemie do-
tycz¹cym absolwentów szkó³ wy¿szych (MON przygotowa³
kilka wariantów zmiany obecnej s³u¿by wojskowej dla absol-
wentów szkó³ wy¿szych).

Rada Parlamentu Studentów RP podjê³a uchwa³ê dotycz¹-
c¹ przedstawieniu dla Ministerstwa Obrony Narodowej pro-
jektu, bêd¹cego alternatyw¹ dla dzisiejszego szkolenia absol-
wentów i propozycji jego zmiany, którego autorami s¹ pracow-
nicy z Wy¿szej Szko³y Morskiej z Gdyni.

Postaram siê przedstawiæ obecne propozycje Ministra Obro-
ny Narodowej Pana Bronis³awa Komorowskiego oraz projekt
i g³ówne jego za³o¿enia programu zatwierdzonego przez Par-
lament Studentów RP.

Propozycje wojskowego szkolenia studentów
Dotychczas absolwenci szkó³ wy¿szych odbywaj¹ s³u¿bê

wojskow¹ przez 6 miesiêcy w ramach Szkó³ Podchor¹¿ych
Rezerwy (dalej � SPR) � przez trzy miesi¹ce maj¹ zajêcia w
szkole i prze nastêpne trzy miesi¹ce odbywaj¹ praktyki w jed-
nostce liniowej.

Je¿eli absolwent nie zostanie powo³any do odbycia s³u¿by
wojskowej to pozostaje on przez okres dwóch lat do dyspozy-
cji Ministra Obrony Narodowej. Oznacza to, ¿e mo¿e dostaæ
powo³anie do wojska w ka¿dej chwili w okresie 2 lat po za-
koñczeniu studiów.

Taki stan oznacza wielk¹ niewiadom¹ dla studenta (absol-
wenta) i utrudnia podjêcie pracy, tym bardziej jej kontynuacjê
w przypadku nag³ego powo³ania do wojska.

Jak wspomina³em Minister Obrony Narodowej pan Broni-
s³aw Komorowski zaproponowa³ na lutowym spotkaniu z przed-
stawicielami wielu �rodowisk poszerzenie formu³y szkolenia
wojskowego studentów w postaci 5 form:
1. Od podchor¹¿ego do dowódcy
� absolwent po studiach odbywa 3 miesiêczne szkolenie w

ramach SPR,
� przez nastêpne trzy lata odbywa miesiêczne praktyki dowódcze.

2. Szkolenie wrze�niowe
� studenci pierwszego, drugiego, trzeciego roku odbywaj¹ we

wrze�niu wakacyjne szkolenia wojskowe,
� po czwartym roku w czasie wakacji student odbywa mie-

siêczn¹ praktykê dowódcz¹ w jednostkach wojskowych,
� po studiach absolwent odbywa 2 miesiêczne praktyki do-

wódcze w jednostkach wojskowych.
3. Ochotnicza s³u¿ba wojskowa w ramach Legii Akademickiej
� podczas studiów studenci odbywaj¹ szkolenie realizuj¹c

program SPR , które koñcz¹ egzaminem i uzyskaniem stop-
nia szeregowego podchor¹¿ego,

� absolwent studiów wy¿szych odbywa w ci¹gu trzech lat
miesiêczne praktyki dowódcze lub jednorazowo trzymie-
siêczn¹ praktykê w jednostce wojskowej.

4. Forma mieszana
� studenci odbywaj¹cy szkolenie w ramach Legii Akademic-

kiej mog¹ siê zdecydowaæ na praktyki w Jednostkach wo-
skowych w formie l lub 2.

5. Od teorii do mobilizacji
� studenci ucz¹ siê samodzielnie i zaliczaj¹ kolejne partie

materia³u,
� wybieraj¹ specjalno�æ wojskow¹ i odbywaj¹ przeszkolenie

w o�rodku szkolenia w jednym z zaproponowanych terminów,
� po uzyskaniu przydzia³u mobilizacyjnego bior¹ udzia³ w

miesiêcznych æwiczeniach a je�li nie dostan¹ tego przydzia³u,
to nie uczestnicz¹ w tym etapie szkolenia.
Z tego wzglêdu, ¿e Minister Obrony Narodowej dopuszcza

dyskusje nad tymi formami zrodzi³a siê propozycja, która jak
wspomina³em zosta³a przyjêta przez �rodowisko studenckie
reprezentowane przez Parlament Studentów RP.

Ma ona na celu powo³anie Akademickiego Korpusu Ofi-
cerów Rezerwy (AKOR) w ramach którego:
1. Studenci odbywaj¹ 2 letnie szkolenie wojskowe, jeden raz

w tygodniu w oparciu o o�rodki szkolenia wojskowego (420
godzin szkolenia).

2. Po 2 letnim okresie szkolenia nastêpuje 4 tygodniowy obóz
wojskowy zakoñczony egzaminem na oficera i mianowa-
niem na stopieñ kaprala podchor¹¿ego.

3. Aby uzyskaæ mo¿liwo�æ mianowania na stopieñ podporucz-
nika trzeba znale�æ siê na przydziale mobilizacyjnym w jed-
nostce wojskowej i braæ udzia³ w okre�lonej przez Ministra
Obrony Narodowej ilo�ci æwiczeñ.

4. Studenci mog¹ odbywaæ szkolenie w AKOR po zaliczeniu
l roku studiów.
Ta propozycja jest oparta na eksperymencie trwaj¹cym w

WSM w Szczecinie i przeznaczonym dla studentów uczelni
szczeciñskich i kontynuowanym w Wy¿szej Szkole Morskiej
w Gdyni.

Korzy�ci p³yn¹ce z systemu AKOR:
� system jest wielokrotnie tañszy od szkolenia w tradycyjnym

systemie SPR,
� jest przyjazny dla studenta,
� szkolenie mo¿na oprzeæ o ju¿ istniej¹ce o�rodki szkolenia

takie jak: WSM Gdynia, WSM Szczecin, SPR�y, O�rodki
Szkolenia Wojsk, istniej¹ce WSO i Akademie Wojskowe,

� jest to system ochotniczy, który nie koliduje z nauk¹ i wakacjami,
� student nie jest skoszarowany.

Korzy�ci dla studenta szkolonego w systemie AKOR
� absolwent ma uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej

tak jak po WSM,
� ma zdany egzamin na oficera,
� po spe³nieniu dodatkowych warunków mo¿e zostaæ ofice-

rem rezerwy,
� ma wiêksze perspektywy pracy w s³u¿bach mundurowych

i w administracji publicznej.
Podobny system szkolenia absolwentów szkó³ wy¿szych

istnieje w USA (ROTC) i w Wielkiej Brytanii (OTC). System
szkolenia w ramach Akademickiego Korpusu Oficerów Rezer-
wy zosta³ zaproponowany przez kmdr. Tadeusza Kaczorow-
skiego, kmdr. Zagana oraz oficerów WSM Szczecin a tak¿e
studentów uczelni szczeciñskich zrzeszonych w Legii Akade-
mickiej przy wsparciu MON, MEN, Ministerstwa Transportu
i Gospodarki Morskiej.

Wed³ug �rodowiska studentów uczelni trójmiejskich AKOR
jest najlepszym systemem dla ochotniczego wojskowego kszta³-
cenia studentów.

Mariusz Wasilewski

GAZETA STUDENCKA
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Prezentacja specjalno�ci
na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania

Z inicjatywy Samorz¹du Wydzia³owego 18 stycznia br. po
raz pierwszy odby³a siê prezentacja specjalno�ci na Wydziale
Ekonomii i Zarz¹dzania. Ka¿da z 12 nastêpuj¹cych katedr:
In¿ynieria Zarz¹dzania, Nauk Humanistycznych i Stosunków
Miêdzynarodowych, Rachunkowo�ci i Finansów, Polityki i
Ekonomiki Regionalnej, Marketingu Miêdzynarodowego, Or-
ganizacji i Zarz¹dzania, Marketingu i Badañ Rynkowych, Tu-
rystyki, Demografii i Geografii Ekonomicznej, Agrobiznesu,
Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej oraz Makroekonomii
mia³a po 15 minut na zaprezentowanie swoich specjalno�ci i
profili dyplomowania.

Prezentacja zaczê³a siê o godz. 12.00 w sali wyk³adowej,
która okaza³a siê i tak zbyt ma³a na przyjêcie tak du¿ej rzeszy
zainteresowanych studentów. W sali przygotowanej na 90 osób
na prezentacji najbardziej popularnych i obieranych specjal-
no�ciach (finanse i rachunkowo�æ, zarz¹dzanie, marketing,
europeistyka, media i komunikowanie, administracja pañstwa
i samorz¹du)  przebywa³o oko³o 150 s³uchaczy.

Tak du¿¹ frekwencjê mo¿na wyt³umaczyæ faktem, ¿e stu-
denci III. roku Ekonomii, Zarz¹dzania i Marketingu oraz II.
roku licencjatu Zarz¹dzania i Marketingu do 31 stycznia zo-
bligowani s¹ do wybrania specjalno�ci oraz promotora przy-
sz³ego dyplomu, a jest to jedna z wa¿niejszych decyzji ¿aka w
okresie jego studiów. Wybranie specjalno�ci, która bêdzie ka¿-
demu najbardziej odpowiadaæ i po której bêdzie móg³ siê od-
nale�æ na przysz³ym rynku pracy, oraz odpowiedni promotor,
który bêdzie najlepszym specjalist¹ z interesuj¹cej go dziedzi-
ny, i z którym znajdzie wspólny jêzyk, to pytanie i szukanie
odpowiedzi niejednego studenta.

Ka¿da z ww. katedr chcia³a siê zaprezentowaæ z jak najlep-
szej strony. Kierownicy oraz pracownicy katedr przybli¿ali stu-
dentom program zajêæ na obranej specjalno�ci, sk³ad kadry na-
ukowej katedry oraz mo¿liwo�ci uzyskania przysz³ej pracy po
ukoñczeniu danej specjalno�ci. Ku zadowoleniu studentów oraz
Samorz¹du Wydzia³owego mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e w tym przy-
padku profesor zabiega o studenta i prezentuje z jak najlepszej
strony swoj¹ katedrê oraz oferowan¹ przez ni¹ specjalno�æ.

Jako student III. roku, a wiêc g³ówny zainteresowany a za-
razem organizator tego projektu, jestem zadowolony z prze-
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Ko³o Zainteresowañ
Obok ogólnie znanego Studenckiego Ko³a Mened¿erów na

Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania warto przedstawiæ i napisaæ
parê s³ów o Klubie Marketingu Miêdzynarodowego � dzia-
³aj¹cym od 1999 roku. Jest to ko³o naukowe funkcjonuj¹ce przy
Katedrze Marketingu Miêdzynarodowego, prowadzonej przez
prof. zw. dr hab. Eugeniusza Michalskiego. Organizacja zrze-
sza g³ównie studentów Wydzia³u. Charakteryzuj¹ siê oni ope-
ratywno�ci¹, chêci¹ poznawania �wiata, k³ad¹ szczególny na-
cisk na zdobywanie wiedzy i naukê jêzyków obcych.

W ostatnim czasie Klub zorganizowa³ ogólnodostêpne szko-
lenie z zakresu technik sprzeda¿y. Prowadz¹cym by³ mgr An-
drzej Skupin przedstawiciel jednej z firm sektora ubezpiecze-
niowego. Szkolenie ogólnie ciekawe. Kilka praktycznych po-
rad, jak i komu, naj³atwiej i najefektywniej sprzedawaæ.

Przysz³o�æ � to bardzo ambitne plany. Najbli¿sze � wspó³-
praca z organizatorami konkursu im. Emila i Jana Wedla pod
tytu³em: �Marka w Trzecim Tysi¹cleciu�. Pó�niej wspó³orga-
nizowanie konferencji naukowej ze Stowarzyszeniem Pro-
Marka, to wszystko przeplatane ró¿nymi szkoleniami o tema-
tyce marketingowej oraz warsztatami jêzykowymi. Oby tak
dalej, powodzenia!

Grzegorz �wita³a

Zmiana w³adzy w samorz¹dzie
Parlament Studentów Politechniki Koszaliñskiej pragnie po-

informowaæ wszystkich studentów i pracowników Uczelni, ¿e
podczas Walnego Zgromadzenia Samorz¹du Studentów dnia
1 marca 2001 r. nast¹pi³y zmiany we w³adzach PS PK.

Nowym Przewodnicz¹cym Parlamentu Studentów PK zo-
sta³ Marcin Kuciñski � student III roku Wydzia³u Ekonomii
i Zarz¹dzania, a w sk³ad zarz¹du wesz³y nastêpuj¹ce osoby:

Dariusz Rusak (WM) � Przewodnicz¹cy Komisji Prawnej,
Sebastian Gawrio³ek (WBiI�) � Przewodnicz¹cy Komisji
Socjalnej, Joanna Warzywoda (WE) � Przewodnicz¹ca Ko-
misji Public Relations, Rafa³ Rosiñski (WEiZ) � Przewodni-
cz¹cy Komisji Ekonomicznej. Nowym Przewodnicz¹cym Ko-
misji Rewizyjnej zosta³ Przemys³aw Butowski.

Artystyczne ostatki u studentów
27 lutego w Klubie Studenckim �Kwadrans� odby³a siê po

raz pierwszy edycja nowego konkursu �Talent Show�. Impre-
za zorganizowana przez Parlament Studentów Politechniki Ko-
szaliñskiej przygarnê³a liczne rzesze studentów spragnionych
�ostatkowej�   zabawy.

Celem tego konkursu by³o wy³onienie najwiêkszych talen-
tów muzycznych spo�ród obecnych w klubie osób. Ka¿dy stu-
dent móg³ zg³osiæ swoj¹ kandydaturê do konkursu i pokazaæ
siê jak z najlepszej strony. Uczestnik wykonywa³ przy akom-
paniuj¹cym zespole dwie wybrane przez siebie piosenki do-
stêpne w repertuarze zespo³u. Znane i lubiane piosenki spra-
wia³y, ¿e wykonawca nie czu³ siê osamotniony, a wrêcz mia³
pomoc ze strony  roz�piewanej publiczno�ci. Dodatkowym atu-
tem zachêcaj¹cym do wystêpu w konkursie by³ upominek dla
ka¿dego wykonawcy.

Po trwaj¹cym trzy godzinnym konkursie najlepszy otrzy-
ma³ nagrodê g³ówn¹. Du¿e zainteresowanie ze strony studen-
tów jak i powodzenie tej imprezy sprawi³y, ¿e zamierzamy
konkurs ten powtórzyæ i prowadziæ go w miarê mo¿liwo�ci
cyklicznie.

Rafa³ Rosiñski
Organizator imprezy, cz³onek PS PK

biegu imprezy. Mi³o nam by³o s³yszeæ pochwa³y z ust nauczy-
cieli akademickich i studentów dziêkuj¹cych za zorganizowa-
nie takiego spotkania. Mam nadziejê, ¿e prezentacja specjal-
no�ci wejdzie na sta³e do katalogu imprez organizowanych
przez Samorz¹d Wydzia³owy. Dobre poznanie swojej specjal-
no�ci i promotora na pewno rozwik³a problemy niejednego
zak³opotanego studenta III roku.

Rafa³ Rosiñski
Wiceprzewodnicz¹cy Samorz¹du WEiZ
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Millennium znaczy Tysi¹clecie
Pomys³ i nazwa stowarzyszenia sku-

piaj¹cego studentów i absolwentów � kil-
ka pokoleñ ludzi: tych którzy ju¿ rozstali
siê ze swoj¹ Alma Mater oraz tych, któ-
rzy dopiero zdobywaj¹ wy¿sze wykszta³-
cenie na Politechnice Koszaliñskiej, zro-
dzi³y siê w krêgu przedstawicieli Parla-
mentu Studentów PK, cz³onków organi-
zacji studenckich oraz w³adz Uczelni.

Nazwa stowarzyszenia � Millennium
� spe³niaæ mia³a za³o¿enia nazwy krót-
kiej, wpadaj¹cej w ucho i kojarz¹cej siê
z misj¹ stowarzyszenia, a wiêc tworze-
niem tradycji akademickiej Politechniki
Koszaliñskiej poprzez zapewnienie mo¿-
liwo�ci samorealizacji i rozwoju studen-
tom i absolwentom PK, zaspokojenie
potrzeb �rodowiska studenckiego w za-
kresie kultury, wypoczynku, startu w ¿y-
cie zawodowe itp. oraz wspieranie wszel-
kich inicjatyw w tym zakresie.

Dzia³ania te maj¹ za zadanie tworzyæ
nierozerwalne wiêzi miêdzy studentami
a absolwentami PK. Stowarzyszenie ma
byæ spoiwem, swoistym pomostem ³¹cz¹-
cym nieznaj¹ce siê nawzajem dwa �wia-
ty: studencki i �poststudencki�. Ich �ci-
s³e przenikanie siê i czerpanie z prze¿yæ
i do�wiadczeñ nabytych w toku studiów
tworzy tradycjê uczelni wy¿szej. Trady-
cja, któr¹ stowarzyszenie ma ambicjê
tworzyæ i kultywowaæ, ma rodziæ siê
i trwaæ przez tysi¹clecia. Przy tym za³o-
¿eniu nazwa Millennium w dobie prze-
³omu tysi¹cleci nie jest jedynie zabiegiem
marketingowym. Nazwa stowarzyszenia
spe³nia wymogi organizacji maj¹cej am-
bitne plany a jednocze�nie chc¹cej dzia-
³aæ przede wszystkim w krêgu ludzi m³o-
dych � studentów PK.

Obszary wykorzystane
Od pocz¹tku swego istnienia Stowa-

rzyszenie stara siê dzia³aæ we wszystkich
mo¿liwych obszarach mog¹cych bezpo-
�rednio lub po�rednio przyczyniæ siê do
aktywizacji �rodowiska studenckiego.
W szczególno�ci k³adzie nacisk na tzw.
obszary niewykorzystane, czyli te, w któ-
rych istnieje zapotrzebowanie na okre�lo-
n¹ dzia³alno�æ, a z powodów prawnych
lub finansowych ¿adna z organizacji nie
jest w stanie sprostaæ oczekiwaniom �ro-
dowiska studenckiego. Stowarzyszenie
prowadzi sw¹ dzia³alno�æ w zakresie sze-
roko pojêtej kultury studenckiej, a tak¿e

w zakresie turystyki, sportu i rekreacji.
Ponadto Stowarzyszenie �wiadczy ró¿ne-
go rodzaju us³ugi dla i na rzecz studen-
tów. Sw¹ dzia³alno�æ Stowarzyszenie
prowadzi poprzez 5 centrów:
q Akademickie Centrum Kultury,
q Akademickie Centrum Kariery i Pro-

mocji Absolwentów,
q Akademickie Centrum Us³ug dla Stu-

dentów,
q Akademickie Centrum Informacyjne,
q Akademickie Centrum Turystyczno-

Sportowe.

Dzia³alno�æ skuteczna
Przedsiêwziêcia realizowane przez

Stowarzyszenie charakteryzuj¹ siê du-
¿ym rozmachem, dba³o�ci¹ o odpowied-
ni¹ jako�æ organizowanych przedsiê-
wziêæ oraz wykorzystywaniem nowocze-
snych trendów w zakresie promocji i or-
ganizacji, co jest szczególnie wa¿ne, gdy¿
oferta kierowana jest do ludzi m³odych.

Dzia³alno�æ Stowarzyszenia w roku
akademickim 1999/2000 przedstawia³a
siê nastêpuj¹co:
1) W zakresie kultury studenckiej:

� zorganizowano oko³o 30 imprez kul-
turalno-rozrywkowych, przede
wszystkim w Disco Pub Brok oraz
KS �Kre�larnia�, w których ³¹cznie
uczestniczy³o oko³o 12.000 osób,

� Studencka Scena Muzyczna: konkurs
��piewaæ Ka¿dy Mo¿e�, promuj¹cy
amatorskie zespo³y muzyczne,

� Studencka Scena Kabaretowa:
�Otrzêsiny na PolitechNIK-u� dla
I roku studentów,

� III i IV Bal Magisterski Wydzia³u
Ekonomii i Zarz¹dzania,

� w ramach XXII Tygodnia Kultury
Studenckiej, �Dzieñ z Millennium�
(pokazy filmów na du¿ym ekranie,
Konkurs Graffiti),

� prace nad utworzeniem Klubu Stu-
denckiego �Kre�larnia�.

2) W zakresie turystyki i wypoczynku:
� wyjazd na Targi Turystyczne do Po-

znania,
� Obóz Adaptacyjny dla cz³onków Sa-

morz¹du Studenckiego,
� wycieczka do Pragi,
� wyjazd na Targi Turystyczne do Berlina,
� wycieczka do Karpacza.

3) W zakresie us³ug dla studentów:
� otwarcie Si³owni Studenckiej na te-

renie Osiedla Akademickiego,
� otwarcie Klubu Aerobiku na terenie

Osiedla Akademickiego,
� prowadzenie tzw. ma³ej przedsiêbior-

czo�ci: zatrudnianie studentów przy
pracach dorywczych i sezonowych
(kontakty z pracodawcami).

4) W zakresie promocji i informacji:
� �GazEdka Studencka� � bezp³atny dwu-

tygodnik informacyjno-reklamowy,
� system informacji internetowej �

strona internetowa
5) W zakresie promocji zawodowej stu-

dentów:
� organizacja 3 cyklów szkoleñ na te-

mat: Small Biznesu, Finansów Miê-
dzynarodowych oraz Biznes Planu,

� prace nad powo³aniem Biura Karier.
Sukces Stowarzyszenia Millennium

nie wynika tylko i wy³¹cznie z umiejêt-
no�ci kierowniczych i organizatorskich
jego cz³onków, ale tak¿e z woli wspó³-
pracy z wszystkimi reprezentantami �ro-
dowiska studenckiego, w³adzami Uczel-
ni, w³adzami miasta Koszalina oraz in-
nymi organizacjami pozarz¹dowymi.
Otwarto�æ Stowarzyszenia oraz mo¿liwo-
�ci, jakie stwarza przede wszystkim stu-
dentom PK pozwala s¹dziæ, i¿ idea po-
wo³ania organizacji studentów i absol-
wentów na naszej Uczelni sprawdzi³a siê.

Wszystkie osoby, które chc¹ dzia³aæ
na rzecz studentów PK oraz rozwoju w³a-
snej osobowo�ci lub chc¹ dowiedzieæ siê
czego� wiêcej o dzia³alno�ci Stowarzy-
szenia Millennium, zapraszamy do nasze-
go biura lub na stronê internetow¹.

Madgalena Witt

Stowarzyszenie
Studenckich Mo¿l iwo�ci

Stowarzyszenie Studentów i Absol-
wentów Politechniki Koszaliñskiej

�MILLENNIUM�
Rok za³o¿enia: lipiec 1999 r.
W³adze:
p.o. Prezes � mgr Krzysztof G³owacki,
Skarbnik � mgr in¿. B³a¿ej Begger,
Sekretarz � Maja Szczerbetka,
Cz³onek Zarz¹du z ramienia PK � Pro-
rektor ds. Studenckich � prof. dr hab. in¿.
Leon Kukie³ka,
Cz³onek Zarz¹du z ramienia PS PK �
Mariusz Wasilewski.
Liczba cz³onków: 58, w tym 38 studen-
tów i 20 absolwentów PK.
Siedziba: Biuro Stowarzyszenia � KS
�Kre�larnia� ul. Rejtana 17, tel./fax 343
8745 wew. 249, www.millennium.org.pl

GAZETA STUDENCKA
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W Klubie Studenckim �Kwadrans� odby³a

siê po raz pierwszy edycja nowego

konkursu �Talent Show�. Impreza zorga-

nizowana przez Parlament Studentów

Politechniki Koszaliñskiej przygarnê³a

liczne rzesze studentów, spragnionych

�ostatkowej� zabawy.

Talent
Show

AZS
Pi³ka Rêczna

Agnieszka Janko

� bramkarka zespo³u

szczypiornistek AZS

Politechnika Koszaliñska,

wystêpuj¹cego w II lidze.

Agnieszka koñczy studia

pedagogiczne na specjalno�ci

sport i turystyka w Pomorskiej

Akademii Pedagogicznej

w S³upsku i bêdzie studiowaæ

na Politechnice Koszaliñskiej.
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