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Senat ZUT powo!a! przewodnicz"cego Rady Uczelni 
na#kadencj$ 2021–2024. W#tajnym g!osowaniu, które 
odby!o si$ 25 stycznia 2021#r. podczas posiedzenia 
Senatu ZUT bezwzgl$dn" wi$kszo%& g!osów zdo-
by! Zbigniew Cenkier, cz!onek zarz"du STr Sp. z o.o. 
Do#pe!nienia funkcji zosta! wskazany przez cz!onków 
Rady Uczelni podczas posiedzenia w#dniu 11#stycz-
nia 2021#r. Zgodnie z#art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
o#szkolnictwie wy'szym i#nauce przewodnicz"cym 
Rady jest jej cz!onek pochodz"cy spoza wspólno-
ty uczelni.

Rada Uczelni to%nowe rozwi&zanie na%polskich uczelniach. W%trakcie pierwszej 
kadencji by' Pan jej cz'onkiem, teraz zosta' Pan wybrany na%jej przewodnicz&-
cego. Dlaczego zdecydowa' si( Pan na%prac( w%tym gremium?

Praca w!strukturze Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego to!wyzwanie, zaszczyt oraz mo'liwo%* 
podzielenia si) do%wiadczeniami ze!%wiata biznesu w!organizacji, 
która zawsze by#a bliska mojemu sercu.

Po!odbyciu studiów na!Wydziale Mechanicznym i!uko$czeniu 
Szko#y Mened'erów PS ruszy#em w!%wiat nowoczesnej techniki wi"-
'"cej si) z!wymaganiami ekonomicznymi i!gospodarczymi prowa-
dzonych przedsi)wzi)*. Mimo trwaj"cej d#u'szy czas dzia#alno%ci 
w!dziedzinie wysokiej techniki mia#em kontakt z!uczelni". Przez 
ostatnich kilka lat mia#em mo'liwo%* bliskiej wspó#pracy z!Wy-
dzia#em In'ynierii Mechanicznej i!Mechatroniki na!poziomie prac 
innowacyjnych w!& rmie oraz prowadzenia zaj)* dydaktycznych 
i!praktycznych, a!tak'e wspierania organizacji praktyk zawodo-
wych dla studentów. B)d"c w!Radzie Dydaktyczno-Gospodarczej 
Wydzia#u In'ynierii Mechanicznej i!Mechatroniki, obserwowa#em, 
z!jakimi potrzebami i!wyzwaniami boryka si) uczelnia w!ostat-
nich latach.

Jako przedstawiciel %redniej wielko%ci spó#ki opartej na!wysokiej 
technice i!dzia#aj"cej na!rynku globalnym rozumia#em potrzeb) 
bycia konkurencyjnym. Jedn" z!dróg prowadz"cych do!sukcesu 
by#o i!nadal jest pozyskiwanie jak najlepszych kadr dla rozwo-
ju prowadzonych przedsi)wzi)*. Gdzie takie osoby pozyskiwa*? 
Odpowied( nasuwa si) oczywista!– z!zasobów uczelni kszta#c"-
cej w!naszym rejonie. Jak zatem sprawi*, 'eby ci!kandydaci byli 
dobrze przygotowani i!odpowiednio zmotywowani? Wspó#praca 
z!uczelniami wydawa#a si) rozwi"zaniem, ale na!jakiej p#aszczy(-
nie powinna si) odby*?

I!wtedy zapytano mnie, czy nie zechcia#bym kandydowa* do!Rady 
Uczelni I!kadencji. Wyrazi#em zgod) i!znalaz#em si) w!nowo two-
rzonej strukturze ZUT. Wspólna praca w!gremium ludzi, którzy wy-
dawa#oby si), 'e!wywodz" si) z!ró'nych %wiatów, utwierdzi#a mnie 
w!przekonaniu, 'e!mamy wspólne cele i!dobre pomys#y na!popra-
wienie pozycji uczelni, pokaza#a, 'e!mog) dzia#a* nie tylko w!ob-
szarze jednego wydzia#u, gdy' mo'emy wspólnie realizowa* idee 
zmian ca#ej uczelni.

W!XXI w. istnieje olbrzymia potrzeba!– mimo wysokiej jako-
%ci naszych uczelni!– dogonienia strukturami kszta#cenia syste-
mu nauczania krajów zachodnich, aby docelowo by* konkurencyj-
nym gospodarczo, aby nasze & rmy pozyskuj"c kadry wykszta#cone 
na!naszych uczelniach, by#y innowacyjne, bardziej elastyczne itd. 
Podczas pracy w!gronie Rady od!pocz"tku znale(li%my wspólny j)-
zyk, otwarli%my si) na!ch)* zrozumienia problemów, s#uchanie sie-
bie i!ch)* rozwi"zywania problemów ca#ej organizacji. Wspó#praca 
z!cz#onkami Rady zarówno wywodz"cymi si) ze!struktur ZUT, jak 
i!pochodz"cymi z!otoczenia gospodarczego utwierdzi#a mnie tylko 
w!przekonaniu, 'e!mo'emy zrobi* wiele dobrego. Jestem cz#owie-
kiem, który lubi wyzwania, ma!ch)* ci"g#ego rozwoju. Jest we!mnie 
wiara, 'e!wspóln" prac" zespo#ow", dzieleniem si) do%wiadczeniami, 
wiedz", mo'na osi"gn"* wi)cej, poprzez synergi) zespo#u osi"gn"* 
to, co!wydaje si) trudne do!uzyskania.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to!niezwyk#y 
potencja# naszego miasta, to!uczelnia, która ma!emanowa* na!ca#e 
Województwo Zachodniopomorskie, na!Polsk), a!w!miar) mo'li-
wo%ci rozbudowywa* swoje kontakty w!Europie i!%wiecie. Mo'li-
wo%ci tej uczelni s"!du'e, nale'y je!odpowiednio wyeksponowa* 
zarówno w!dziedzinie bada$, jak i!dydaktyki, dlatego te' podj"-
#em si) pracy w!gremium Rady Uczeni w!II kadencji, aby kontynu-
owa* zacz)te dzie#o i!podejmowa* nowe zadania. Rada obdarzy#a 
mnie zaufaniem, przyj"#em zatem zadanie przewodzenia tak za-
cnemu gremium.

Rada Uczelni to%dziecko reformy, jej istnienie wynika z%zapisów Ustawy 2.0. 
Za%nami jej pierwsza kadencja (skrócona%– 2 lata). Prosz( przybli)y*, jakie za-
dania by'y najwa)niejsze. Czy uda'o si( osi&gn&* zak'adane cele?

Zadania Rady Uczelni okre%la ustawa z!dnia 20 lipca 2018!r. Prawo 
o!szkolnictwie wy'szym i!nauce (tekst jedn. DzU z!2020!r. poz. 85, 
z!pó(n. zm.) oraz Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w!Szczecinie i!Regulamin Rady Uczelni.

Rada Uczelni ma!wiele zada$, cho* jak Pani wspomnia#a, to!twór 
nowy w!strukturach uczelni wy'szych, wi)c wiele spraw jest jeszcze 
dopracowywanych. Do!g#ównych zada$ Rady nale'" takie zadania, 
jak: monitorowanie gospodarki & nansowej uczelni, w!tym opiniowa-
nie planu rzeczowo-& nansowego, zatwierdzanie sprawozdania z!wy-
konania planu rzeczowo-& nansowego, zatwierdzanie sprawozda$ 
& nansowych, monitorowanie zarz"dzania uczelni", wskazywanie 
kandydatów na!rektora, opiniowanie sprawozda$ z!realizacji stra-
tegii uczelni, opiniowanie projektu statutu, opiniowanie projektu 
strategii uczelni i!wiele innych. Przede wszystkim jest to!wspó#praca 
z!pozosta#ymi organami uczelni w!bie'"cej dzia#alno%ci, jej rozwoju 
oraz wspierania ca#ego %rodowiska akademickiego.

W!pierwszej kadencji Rada Uczelni wykonywa#a zadania zwi"za-
ne z!restrukturyzacj" uczelni wg zapisów ustawy. Do!szczególnych 
zada$ nale'a#o opiniowanie zmian Statutu ZUT i!monitorowanie 
kolejnych etapów restrukturyzacji wg ustawy. Rada bra#a czynny 
udzia# w!wyborze Rektora ZUT na!kadencj) 2020–2024, wskazu-
j"c kandydata po!zaopiniowaniu przez Senat. Ponadto odbyto wiele 
spotka$ dotycz"cych kierunków rozwoju uczelni, omawiano tematy 
zwi"zane z!zarz"dzaniem zasobami ludzkimi, zarz"dzaniem nieru-
chomo%ciami, monitorowano gospodark) & nansami, w!szczególny 

„Jestem cz'owiekiem, 
który lubi wyzwania”

Rozmowa z%przewodnicz&cym Rady Uczelni Zbigniewem Cenkierem
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sposób przyjrzano si) obs#udze administracyjnej projektów w!celu 
odci"'enia kierowników projektów z!zada$ administracyjnych. Rada 
jest inicjatorem tworzenia programu stypendialnego dla zdolnych stu-
dentów. Zacz)to prace na!rzecz rozszerzonego propagowania uczelni 
w!otoczeniu gospodarczym, w!%rodowiskach samorz"dowych i!ad-
ministracji lokalnej. Cz#onkowie Rady w#"czyli si) w!prace i!maj" 
ci"g#y kontakt z!O%rodkiem Wspó#pracy Rad Uczelni oraz Polskim 
Forum Akademicko-Gospodarczym. Ju' w!nowej kadencji Rada pod-
j)#a aktywne dzia#ania w!porozumieniu z!pozosta#ymi organami 
uczelni w!obszarze przygotowania strategii ZUT na!najbli'sze lata.

Reasumuj"c, Rada Uczelni pracuje na!bie'"co i!osi"gn)#a zak#a-
dane cele, ale nale'y tu podkre%li*, 'e!praca Rady jako nowego two-
ru w!strukturze to!tak'e modelowanie swojej pozycji w!organach 
uczelni wy'szej.

Co%sprawia'o Radzie najwi(ksze trudno+ci?
Pracujemy w!ramach Rady ju' od!wielu miesi)cy. Obszarów dzia-

#a$ i!zada$ jest wiele. W!ko$cu Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny to!do%* spora uczelnia i!du'y organizm, ale wszel-
kie sprawy, nawet te!najbardziej skomplikowane, da!si) rozwi"za*, 
je%li jest strategia, plan i!harmonogram dzia#ania. Atmosfera pracy 
w!ramach Rady jest bardzo dobra, bo!wszyscy znaj" cel.

Pewn" trudno%ci" w!ostatnim czasie jest niemo'no%* spotka-
nia si) bezpo%rednio, co!wynika z!pandemii COVID-19, ale dzi)-
ki posiedzeniom w!formie elektronicznej prace Rady przebiega-
j" bez zak#óce$. Zdecydowanie lepiej by#oby poprowadzi* obrady 
oraz dodatkowe spotkania w!kontakcie bezpo%rednim, ale na!ten 
czas musimy realizowa* to!wg dost)pnych mo'liwo%ci. Mam tak-
'e wst)pnie zaaran'owane spotkania z!otoczeniem gospodarczym 
i!administracyjnym, ale musimy troch) poczeka*, a'!b)dzie mo'-
liwy bezpo%redni kontakt.

Po%raz pierwszy Rada Uczelni wskaza'a kandydata na%rektora. S&%kraje, gdzie 
rektorów wybiera zewn(trzna rada uczelni, sk'adaj&ca si( z%przedstawicie-
li otoczenia spo'ecznego, np. w'adz centralnych i%lokalnych, a%w%Niemczech 
czy Szwajcarii rektorów mianuj& lokalne w'adze. Czy s&dzi Pan, )e%na%polskim 
gruncie jest to%mo)liwe?

W!ró'nych krajach, ze!wzgl)du tak'e na!nieco odmienn" organiza-
cj) administracji pa$stwowej czy samorz"dowej oraz inne do%wiad-
czenia i!histori), stosowane s"!ró'ne rozwi"zania. Nie chcia#bym 
ocenia*, które z!tych propozycji s"!lepsze, skuteczniejsze i!bardziej 
korzystne dla samych uczelni, a!tak'e dla kszta#towania otoczenia 
gospodarczego czy spo#ecznego. W!Polsce przyj)to od!2018!r. roz-
wi"zanie, w!wyniku którego Rada Uczelni w!procesie wyboru wska-
zuje Rektora po!wcze%niejszym zaopiniowaniu przez Senat. S"dz), 
'e!ustawodawca przy tworzeniu tej ustawy opiera# si) w!pewnym 
sensie na!kodeksie spó#ek handlowych, buduj"c pozycj) rad uczelni 
w!strukturach uczelnianych, z!czego wynikaj" zadania i!wymaga-
nia. Taki model przyj)to. Daje on!du'e mo'liwo%ci i!b)dzie zapewne 
ewoluowa#, a!czas poka'e, czy takie rozwi"zanie da!pewn" elastycz-
no%*, dynamik) i!solidne podstawy na!przysz#o%*.

Jako absolwent Politechniki Szczeci,skiej jak postrzega Pan rang( uczelni i%jej 
wp'yw na%rozwój regionu?

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, tak jak ju' 
wcze%niej wspomnia#em, to!niesamowity potencja# naszego mia-
sta, województwa, Polski. Powsta# z!po#"czenia dwóch znamieni-
tych szczeci$skich uczelni!– Politechniki Szczeci$skiej i!Akademii 
Rolniczej. Do%* powiedzie*, 'e!Politechnika by#a pierwsz" polsk" 
wy'sz" uczelni" utworzon" w!Szczecinie po!II wojnie %wiatowej, 
zatem ZUT jako kontynuator dzia#alno%ci tych uczelni mo'e legity-
mowa* si) prawie 75-letni" tradycj" akademick" na!tych ziemiach. 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma!by* sercem 
regionu, ma!skupia*, jednoczy* i!ma!tworzy* elity naszego miasta, 
regionu, kraju. Jako %redniej wielko%ci uczelnia na!mapie naszego 
kraju musimy by* nowocze%ni, innowacyjni, elastyczni, a!zarazem 
opieraj"cy si) i!dzia#aj"cy w!duchu tradycji akademickich. Uczelnia 

ma!by* inkubatorem my%li, wyznaczaj"c cele i!kierunki dzia#a$ 
dla spo#ecze$stwa naszego regionu, a!tak'e instytucj" emanuj"c" 
zdecydowanie szerzej. Musimy zbudowa* si#) wewn)trzn" naszej 
organizacji, a!jako uczelnia akademicka ZUT musi by* rozpozna-
walny w!Polsce jako partner w!projektach badawczych i!rozwojo-
wych dla otoczenia gospodarczego i!spo#ecznego. Nasza uczelnia 
musi kszta#ci* kadry techniczne i!mened'erskie, musi by* tak'e 
otwarta dla potencjalnych studentów zagranicznych i!partnerów 
zagranicznych. 

Podsumowuj"c, musimy wszyscy do#o'y* cegie#k) do!budowania 
rangi naszego uniwersytetu. Uczelnia to!nie tylko sprawa organów 
uczelni, profesorów, doktorów, pracowników uczelni czy studentów; 
musi by* propagowana w!%rodowisku Szczecina i!regionu, powinna 
dociera* do!ucz"cych si) w!szko#ach %rednich i!podstawowych, wpi-
sywa* si) w!strategi) akademickiego Szczecina deklarowana przez 
w#adze miasta, ma!by* spraw" urz)du marsza#kowskiego i!wojewódz-
kiego, #"cz"c" spo#ecze$stwo regionu.

ZUT ma!wp#yw na!nasz region w!dziedzinach gospodarczych, 
spo#ecznych i!kulturowych, a!przy dynamicznych dzia#aniach za-
wartych w!tworzonej nowej strategii uczelni b)dzie promieniowa# 
jeszcze szerzej, buduj"c mark) regionu i!Polski.

Co%móg'by doradzi* Pan m'odym ludziom, którzy stoj& przed wyborem +cie)ki 
zawodowej i%wahaj& si( pomi(dzy biznesem a%nauk&?

Pytanie bardzo ciekawe i!na!czasie, to!s"!dylematy wielu m#odych 
ludzi. Odpowied( na!to!pytanie mo'e by* bardzo d#ug" opowie%ci", 
ale postaram si) uj"* j"!w!kilku wa'nych sentencjach. Dzisiejsze spo-
#ecze$stwo, ca#y czas goni"ce i!pracuj"ce w!tempie!– dotyczy to!tak-
'e, a!mo'e przede wszystkim m#odych ludzi, przed którymi stawia 
si) mnóstwo wyzwa$ i!wymaga$!– mo'e zatraci* si) w!tym wszyst-
kim, stawiaj"c sobie zbyt ambitne cele lub pochodz"c zbyt opieszale 
do!wyzwa$ i!pozyskiwania wiedzy. Rozpatruj"c dzisiejsze mo'liwo-
%ci i!pokusy, a!zarazem zagro'enia, nale'y zada* sobie pytanie, gdzie 
znale(* z#oty %rodek? Jak u#o'y* sobie sprawy 'yciowe, utrzymania 
bie'"cego, a!zarazem zainwestowa* w!siebie w!swoj" przysz#o%*? Czy 
czerpa* ju' z!niewielkiego, ale odpowiadaj"cego potrzebom ryn-
ku swojego do%wiadczenia, czy wyd#u'y* sobie drog) i!edukowa* 
si) na!przysz#o%*? Mo'e jednak to!w!jaki% sposób po#"czy*? Nauka 
to!inwestycja, ale te' czerpanie przyjemno%ci. 

Jestem przekonany, 'e!je%li s"!mo'liwo%ci i!m#ody cz#owiek wyka-
zuje potencja# do!dalszego kszta#cenia, ma!mo'liwo%ci intelektualne 
i!materialne, to!powinien si) kszta#ci*. 

W!dzisiejszych czasach, ale tak naprawd) od!zawsze, cz#owiek uczy 
si) przez ca#e 'ycie. Aby ukszta#towa* si) zawodowo, mie* szersze 
pole widzenia oraz wi)ksze perspektywy i!mo'liwo%ci, nale'y po-
g#)bia* wiedz).

Chcia#oby si) powiedzie* „Ucz si), ucz, bo!nauka to!pot)gi klucz”!– 
jest to!dawna, ale ci"gle aktualna prawda.

Spo#ecze$stwo XXI!w. to!spo#ecze$stwo korzystaj"ce z!olbrzy-
miego potencja#u wiedzy globalnej, rozwi"za$ tworzonych na!bie-
'"co i!baga'u ju' odkrytych rzeczy. Przed nami nowe wyzwania 
w!dynamicznym %wiecie, o!którym wspomnia#em, zmienno%* oto-
czenia, nowe rozwi"zania, innowacyjno%* to!chleb powszedni. Je%li 
chcesz si) znajdowa* i!%wiadomie zarz"dza* swoim 'yciem, powinie-
ne% mie* wiedz) i!rozumie* otaczaj"cy nas %wiat. Pozyskanie wiedzy 
zawodowej i!ogólnej daje nam pewn" przewag), konkurencyjno%* 
na!rynku pracy, w!biznesie, ale te' buduje %wiadome spo#ecze$stwo. 
M"dre spo#ecze$stwo to!#atwiejsze, bogatsze i!bezpieczniejsze 'ycie.

W!dzisiejszym %wiecie powiniene% rozumie* zachodz"ce zjawiska. 
Edukacja daje takie podstawy, je%li rozumiesz, to!dalej mo'esz by* 
kreatorem przysz#o%ci, mo'esz doda* cegie#k) do!rozwoju ludzko%ci. 
Daje to!poczucie wi)kszej satysfakcji, rado%ci dla ciebie, dla otocze-
nia i!spo#ecze$stwa, w!którym 'yjesz.

Rada brzmi ruszaj %cie'k", która b)dzie sprawia#a Ci!przyjemno%*, 
ale te' b)dzie Ci) budowa#a i!rozwija#a. Nie bój si) wyzwa$, staraj 
si) rozumie* i!kreowa* otoczenie.

Pytania przygotowa!a: Anna D"bkowska
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Nominacja profesorska

Tomasz Chady

Zbigniew Cenkier urodzi# si) w!1969!r. Jest 
absolwentem kierunku mechanika i!budo-
wa maszyn na!Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Szczeci$skiej. Uko$czy# tak-

'e Szko#) Mened'erów Politechniki Szczeci$-
skiej oraz wcze%niej Technikum Mechaniczne 
w!Szczecinie.

Po!uko$czeniu studiów rozpocz"# prac) w!Za-
k#adzie Mechanicznym „Adamus”. Firma ta!wy-
ró'nia#a si) wówczas innowacyjno%ci" i!nowocze-
sno%ci". Zbigniew Cenkier pracowa# w!niej jako 
konstruktor-technolog, przygotowuj"c i!realizuj"c 
projekty form wtryskowych. W!1995!r. zwi"za# 
si) na!10 lat ze!Stoczni" Szczeci$sk". Najpierw 
jako specjalista gospodarki magazynowej bra# 
udzia# w!modernizacji infrastruktury przedsi)-
biorstwa, a!nast)pnie realizowa# si) na!stanowi-
skach kierowniczych w!obszarze technicznego 
i!ekonomicznego przygotowania budowy statków. Praca w!ró'nych 
strukturach Stoczni pozwoli#a zarówno poznawa* aspekty technicz-
ne zwi"zane z!wyposa'eniem okr)towym, materia#ami hutniczymi 
i!organizacj" budowy ró'nych jednostek p#ywaj"cych, jak i!rozwija* 
umiej)tno%ci mened'erskie i!ekonomiczne. Bra# udzia# w!budowie 
kontenerowców, masowców, chemikaliowców i!innych jednostek 
wykonywanych dla armatorów z!ca#ego %wiata. Z!ramienia Stoczni 
by# audytorem ok. 500 & rm kooperuj"cych, a!tak'e negocjatorem 
reprezentuj"cym Stoczni) przy wielu wa'nych kontraktach.

W!tym okresie znacznie rozwin"# swoje kompetencje i!umiej)t-
no%ci, uczestnicz"c w!licznych szkoleniach, kursach i!pracach stu-
dyjnych w!obszarach zarz"dzania przedsi)biorstwami, logistyk", 
aspektami gospodarki materia#owej i!magazynowej przedsi)biorstw 
produkcyjnych i!nie tylko. Te!do%wiadczenia i!umiej)tno%ci wyko-
rzysta# jako sekretarz Rady Nadzorczej Rypi$skich Zak#adów Okr)-
towych oraz spo#eczny cz#onek Zarz"du Spó#dzielni Mieszkaniowej 
„Selfa” Szczecin.

Fascynacj) technik" i!ch)* ci"g#ego ulepszania i!rozwoju proce-
sów potwierdzaj" zarówno liczne innowacyjne rozwi"zania stosowa-
ne w!bie'"cej dzia#alno%ci, jak i!patentowane w!poprzednich latach 
(m.in. patent systemu automatyzacji procesu za#adunku detali d#u-
gich wykonany we!wspó#udziale z!profesorem Politechniki Szcze-
ci$skiej, innowacje zawarte w!projekcie automatyzacji procesów ob-
róbki i!konserwacji detali wielkogabarytowych oraz automatyzacja 
procesów du'ych serii wykonanych dla & rmy STr).

Od!2005!r. Zbigniew Cenkier zwi"zany jest 
z!& rm" STr Sp. z!o.o. Przedsi)biorstwo jest pro-
ducentem elementów metalowych wykowywa-
nych metodami obróbki skrawaniem na!ma-
szynach CNC oraz zajmuje si) zaopatrzeniem 
i!wyposa'eniem jednostek p#ywaj"cych. Jako 
dyrektor, a!od!2007!r. cz#onek zarz"du, realnie 
wp#yn"# na!rozwój i!rozbudow) ma#ej rodzin-
nej & rmy do!%redniej wielko%ci przedsi)biorstwa. 
STr to!w!99% eksporter wspó#pracuj"cy z!du'y-
mi %wiatowymi koncernami. Zbigniew Cenkier 
od!2009!r. prowadzi równie' w#asn" dzia#alno%* 
gospodarcz" w!obszarach projektów przemys#o-
wych, zarz"dzania produkcj" i!logistyk".

Jest cz#onkiem Rady Dydaktyczno-Przemys#o-
wej Wydzia#u In'ynierii Mechanicznej i!Mecha-
troniki, przedstawicielem & rmy STr w!struktu-
rach Pó#nocno-Zachodniej Izby Gospodarczej 

oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, cz#onkiem Rady 
Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin oraz cz#onkiem 
Klubu Wiedzy Harvard Business Review Polska Club. Przez kilka 
lat jako przedstawiciel przemys#u prowadzi# zaj)cia ze!studentami 
na!WIMiM. W!latach 2019–2020 by# tak'e cz#onkiem Rady Uczel-
ni ZUT Szczecin.

Praca, in'ynieria i! zarz"dzanie to! jego pasje, ale nie jedyne. 
Od!dziecka zwi"zany jest ze!sportem, a!szczególnie pi#k" no'n". 
Reprezentuje STr Sp. z!o.o. w!Pogo$ Szczecin Business Club. Nadal 
regularnie z!przyjació#mi biega za!pi#k" po!boisku. Regeneruje si) 
najch)tniej podczas podró'y!– zwykle z!rodzin". Jest bowiem szcz)-
%liwym m)'em i!ojcem trójki dzieci.

Spo#ecznie anga'uje si) tak'e w!dzia#alno%* LZS Bezrzecze i!orga-
nizacje festynów dla pracowników & rmy oraz udziela wsparcia w!in-
nych dziedzinach 'ycia spo#ecznego w!mie%cie. Od!wielu lat wspiera 
m.in. Festiwal Piosenki Harcerskiej w!Szczecinie.

Cz)sto powtarza motto, 'e!rozwój indywidualny jednostek to!na-
p)d do!rozwoju ca#ej ludzko%ci, ale wierzy przede wszystkim w!prac) 
zespo#ow" ludzi. Poprzez synergi) mo'na osi"gn"* znacznie wi)cej 
ni' sum) pracy pojedynczych jednostek. Warto%* dodana z!takich 
dzia#a$ daje przewag) konkurencyjn", satysfakcje z!osi"ganych ce-
lów oraz rado%* z!rozwoju indywidualnego uczestników.

Opracowanie: Wydawnictwo Uczelniane
Zdj#cie: J.$Undro

Zbigniew Cenkier%– sylwetka

Tomasz Chady urodzi# si) 5 stycznia 1964!r. w!Sosnowcu. Jest 
absolwentem Wydzia#u Elektrycznego Politechniki Szczeci$skiej, 
na!którym nauk) uko$czy# w!1987!r. Stopie$ doktora nauk tech-
nicznych w!dyscyplinie elektrotechnika uzyska# w!1996!r. na!podsta-
wie rozprawy doktorskiej pt. „Cyfrowe systemy identy& kacji prze-
strzennych rozk#adów pól magnetycznych”, której promotorem by# 
prof.!dr!in'.!Ryszard Sikora. Stopie$ doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w!dyscyplinie elektrotechnika uzyska# w!2003!r. po!przedsta-
wieniu rozprawy pt. „Wielocz)stotliwo%ciowe algorytmy identy& kacji 

w!uk#adach defektoskopii wiropr"dowej”. Za!cykl artyku#ów na!ten 
temat otrzyma# Nagrod) Wydzia#u IV Nauk Technicznych PAN.

Od!1987!r. pracuje w!Zachodniopomorskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym w!Szczecinie (dawniej Politechnika Szczeci$ska). Przez 
cztery lata przebywa# w!Japonii, gdzie pracowa# naukowo w!Oita 
University i!Oita Research Institute. Za!osi"gni)cia w!dzia#alno%ci 
naukowej i!in'ynierskiej otrzyma# presti'ow" nagrod) „Best Tech-
nical Contribution Award”, przyznan" w!1998!r. przez Japan Socie-
ty of Applied Electromagnetics and Mechanics. W!2005!r. zosta# 
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zatrudniony na!stanowisku profesora nadzwy-
czajnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w!Szczecinie. Od!tego czasu 
wypromowa# trzech doktorów. Postanowieniem 
z!dnia 28 wrze%nia 2020!r. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej nada# dr.!hab.!in'.!Tomaszowi 
Chademu tytu# profesora nauk in'ynieryjno-
-technicznych.

Obecnie dzia#alno%* naukowa Tomasza Chade-
go koncentruje si) wokó# zagadnie$ zwi"zanych 
z!radiogra& " cyfrow", badaniem kompozytów 
metod" terahercow", metodami magnetyczny-
mi, metod" wiropr"dow", zastosowaniem algo-
rytmów sztucznej inteligencji w!badaniach nie-
niszcz"cych, a!tak'e algorytmami automatycznej 
identy& kacji defektów (ADR). Kierowa# pracami 
zespo#ów bior"cych udzia# w!realizacji czterech 
europejskich projektów badawczych (w!ramach 
siódmego programu ramowego) i!trzech projektów krajowych. Wszyst-
kie te!programy tematycznie zwi"zane by#y z!badaniami nieniszcz"-
cymi. Jest autorem/wspó#autorem ponad 290 artyku#ów naukowych 
opublikowanych w!mi)dzynarodowych czasopismach naukowych 
oraz materia#ach z!mi)dzynarodowych konferencji naukowych. By# 
wspó#redaktorem dwóch monogra& i zwi"zanych z!tematyk" bada$ 
nieniszcz"cych.

W!2010!r. przewodniczy# konferencji International Workshop 
on!Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE, a!w!latach 
2007 i!2015 pe#ni# odpowiednio funkcj) wiceprzewodnicz"cego i!prze-
wodnicz"cego konferencji International Symposium on!, eoretical 

Electrical Engineering ISTET. Jako szczegól-
ne wyró'nienie nale'y potraktowa* zaprosze-
nie do!komitetu naukowego najwi)kszej kon-
ferencji o!tematyce bada$ nieniszcz"cych: 19th 
World Conference on!Non-Destructive Testing 
(WCNDT), która odby#a si) w!2016 r.

Ponadto jest cz#onkiem komitetów naukowych 
trzech wa'nych mi)dzynarodowych konferen-
cji naukowych:

– International Workshop on!Electromagnetic 
Nondestructive Evaluation (ENDE),

– International Symposium on!Applied Elec-
tromagnetics and Mechanics (ISEM),

– International Symposium on!, eoretical 
Electrical Engineering (ISTET).

Tomasz Chady jest cz#onkiem: Stowarzyszenia 
In'ynierów i!Techników Mechaników Polskich 
(SIMP), Japan Society of Applied Electromagne-

tics and Mechanics (JSAEM), Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycz-
nej i!Stosowanej, a!tak'e Komisji Nauk Elektrycznych O.!Pozna$ PAN.

W!ramach dzia#alno%ci w!SIMP od!dwóch kadencji kieruje jako 
prezes zarz"du dzia#alno%ci" Polskiego Towarzystwa Bada$ Nienisz-
cz"cych i!Diagnostyki Technicznej (PTBNiDT SIMP). Jest cz#onkiem 
Komitetów Naukowych Krajowych Konferencji Bada$ Nieniszcz"-
cych od!2014!r. Odznaczony w!2016!r. Srebrn" Honorow" Odznak" 
SIMP, a!w!2017!r. uhonorowany Medalem im.!Profesora Zdzis#awa 
Paw#owskiego.

Opracowanie: A.$D"bkowska

Habilitacja

Krzysztof Ma'ecki
W!dniu 27 stycznia 2020!r. Senat Zachodnio-

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w!Szczecinie na!podstawie uchwa#y komisji ha-
bilitacyjnej i!oceny dorobku naukowego nada# 
dr.!in'.!Krzysztofowi Ma#eckiemu stopie$ dok-
tora habilitowanego w!dziedzinie nauk in'ynie-
ryjno-technicznych w!dyscyplinie informatyka 
techniczna i!telekomunikacja. Podstaw) post)po-
wania habilitacyjnego stanowi# monotematyczny 
cykl 11 publikacji naukowych pt. „Modelowanie 
i!symulacja heterogenicznych systemów dyskret-
nych z!wykorzystaniem klasycznych i!grafowych 
automatów komórkowych oraz paradygmatu mo-
delowania agentowego”.

Krzysztof Ma#ecki urodzi# si) w! 1973! r. 
w!Gda$sku. Jest absolwentem V Liceum Ogól-
nokszta#c"cego im. Adama Asnyka w!Szczecinie. 
W!1997!r. uko$czy# studia wy'sze na!Wydziale 
Techniki Morskiej Politechniki Szczeci$skiej na!kierunku informa-
tyka, w!zakresie systemów oprogramowania. Od!1997!r. by# zatrud-
niony na!stanowisku asystenta w!Instytucie Informatyki Wydzia#u 
Techniki Morskiej Politechniki Szczeci$skiej.

W!2000!r. obroni# (z!wyró'nieniem) rozpraw) doktorsk" pt. „Mi-
nimalizacja funkcji logicznych w!postaci form arytmetycznych”, 
której promotorem by# prof.!dr!hab.!in'.!Vladimir Shmerko. Kilka 
miesi)cy pó(niej zosta# zatrudniony na!stanowisku adiunkta w!Za-
k#adzie Projektowania Uk#adów Cyfrowych.

Na!lata 2001–2012 przypada jego aktywna pra-
ca na!polu organizacyjnym, zarówno wydzia#o-
wym, jak i!uczelnianym. Pe#ni# wiele funkcji, 
m.in. prodziekana ds. nauczania, pe#nomocni-
ka dziekana ds. jako%ci kszta#cenia, jednocze%nie 
b)d"c cz#onkiem uczelnianej komisji ds. jako%ci 
kszta#cenia, senatorem Politechniki Szczeci$-
skiej, cz#onkiem rady wydzia#u, koordynatorem 
zespo#u opracowuj"cego programy nauczania 
dla kierunku informatyka pierwszego i!drugiego 
stopnia. W!tym czasie napisa# dwa podr)czni-
ki dydaktyczne. By# opiekunem ponad 120 prac 
in'ynierskich i!magisterskich, spo%ród których 
kilka uzyska#o wyró'nienia w!konkursach re-
gionalnych i!ogólnopolskich. Od!czterech lat jest 
te' cz#onkiem jury Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego dla szkó# podstawowych „Ko-
dowa* ka'dy mo'e”, promuj"cego programowa-

nie w!j)zyku Scratch.
Zainteresowania naukowe Krzysztofa Ma#eckiego zwi"zane s"!z!za-

stosowaniem informatyki w!transporcie oraz modelowaniem i!sy-
mulacj" komputerow", w!tym: modelowaniem i!symulacj" ruchu 
drogowego, modelowaniem zachowa$ u'ytkowników w!sieciach 
spo#eczno%ciowych i!sklepach internetowych oraz modelowaniem 
dyfuzji informacji. Przyk#adowe wyniki prac naukowych to: liczne 
modele ruchu oraz zachowa$ u'ytkowników na!bazie klasycznych 
i!grafowych automatów komórkowych wspartych paradygmatem 
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Habilitacja

Teresa Ruci,ska
 Teresa Ruci$ska w!1982!r. uko$czy#a Liceum 

Ogólnokszta#c"ce im. Bogus#awa X w!Bia#ogar-
dzie, a!nast)pnie podj)#a studia na!Politechni-
ce Szczeci$skiej, uzyskuj"c dyplom magisterski 
w!dwóch specjalno%ciach. W!1988!r. ze!specjal-
no%ci technologia i!organizacja budownictwa 
obroni#a prac) pt. „Wp#yw deformacji obj)to-
%ciowej sk#adników mieszanki betonowej na!wy-
trzyma#o%* w!procesie nagrzewu termicznego”, 
a!nast)pnie w!1991!r. ze!specjalno%ci drogi, ulice, 
lotniska obroni#a prac) pt. „Wybór optymalnego 
programu projektowania mieszanek mineral-
nych do!mas bitumicznych”. W!1991!r. rozpocz)#a 
prac) na!Wydziale Budownictwa i!Architektury, 
pocz"tkowo w!Katedrze Dróg, Mostów i!Mate-
ria#ów Budowlanych, a!od!2015!r. po!reorganiza-
cji jednostki w!Katedrze Fizyki Budowli i!Mate-
ria#ów Budowlanych. Od!pocz"tku zatrudnienia 
prowadzi zaj)cia dydaktyczne z!zakresu materia#ów budowlanych, 
a!od!kilku lat tak'e z!zagadnie$ zrównowa'onego budownictwa. 
Podsumowaniem jej pracy dydaktycznej jest wypromowanie ponad 
60 magistrów in'ynierów oraz ok. 60 in'ynierów, z!czego 12 prac 
o!charakterze badawczym uzyska#o nagrody i!wyró'nienia w!kon-
kursach prac dyplomowych o!zasi)gu krajowym i!lokalnym. Obec-
nie pod jej opiek" realizowana jest praca doktorska. Pe#ni tak'e rol) 
promotora pomocniczego w!przewodzie doktorskim.

Teresa Ruci$ska stopie$ doktora nauk technicznych w!dyscypli-
nie budownictwo uzyska#a na!Wydziale Budownictwa i!Architektu-
ry Politechniki Szczeci$skiej w!2008!r. za!prac) pt. „Wspó#zale'no%* 
w#a%ciwo%ci mechanicznych styrobetonu”, któr" obroni#a z!wyró'-
nieniem. Promotorem pracy doktorskiej by# prof.!dr!hab.!in'.!W#o-
dzimierz Kierno'ycki. Rozwijaj"c swoje zainteresowania badawcze, 
bra#a udzia# m.in. w!mi)dzynarodowym projekcie pn. „Projekt de-
monstracyjny renowacji ekologicznej historycznej zabudowy Miasta 
Szczecina w!kwartale nr!27 w!rejonie Turzyna”, realizowanym m.in. 
pod patronatem Ministerstwa Budownictwa Planowania Przestrzen-
nego i!Ochrony -rodowiska Królestwa Holandii oraz Fundacji na!rzecz 
Ekologicznego Budownictwa Woon/Energie z!Goudy (Holandia), 
a!tak'e w!projekcie realizowanym przez konsorcjum SEFICRAOM 
(Development of Sustainable, Environmentally Friendly Insulating 
Concrete using Recycled Aggregates and Organic Materials), w!sk#ad 
którego wesz#y zespo#y z!o%rodków naukowych: Technical University 

of Berlin (Niemcy), Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w!Szczecinie i!Yonsei Uni-
versity (Korea Po#udniowa), co!okaza#o si) inspi-
racj" do!pracy naukowej w!zakresie kompozytów 
cementowych z!udzia#em surowców odpadowych.

Opublikowane wyniki bada$ maj"ce na!celu 
wykazanie przydatno%ci surowców odpadowych 
w!technologii zapraw cementowych, sprowadzo-
nych do!postaci drobnych kruszyw, z#o'y#y si) 
na!jednotematyczny cykl publikacji pt. „Wyko-
rzystanie drobnoziarnistych kruszyw pozyska-
nych na!drodze recyklingu st#uczki szklanej, gru-
zu betonowego i!ceramicznego oraz wypalonego 
komunalnego osadu %ciekowego w!technologii 
wytwarzania zapraw cementowych”, co!stanowi#o 
podstaw) do!wyst"pienia z!wnioskiem o!przepro-
wadzenie post)powania habilitacyjnego, zako$-
czonego pomy%lnie decyzj" Senatu Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologicznego w!Szczecinie o!nadaniu 
dr!in'.!Teresie Ruci$skiej stopnia doktora habilitowanego w!dziedzinie 
nauk in'ynieryjno-technicznych, w!dyscyplinie in'ynieria l"dowa 
i!transport (Uchwa#a Nr!109 Senatu ZUT z!dnia 29 czerwca 2020 r.).

Teresa Ruci$ska jest autork" lub wspó#autork" ponad 70 publikacji 
w!czasopismach naukowych o!zasi)gu krajowym i!mi)dzynarodo-
wym. Jest tak'e wspó#autork" rozdzia#u nt. betonów lekkich w!mo-
nogra& i „Budownictwo ogólne” o!zasi)gu krajowym oraz w!ksi"'ce 
„Ekorozwój i!Agenda 21” autork" rozdzia#u „Ekologiczne technolo-
gie!– Budownictwo i!Architektura!– Materia#y i!wyroby budowla-
ne w!aspekcie ekologicznym”. Natomiast rezultaty dzia#alno%ci ba-
dawczej uzyskane samodzielnie lub zespo#owo by#y prezentowane 
na!ponad 20 konferencjach krajowych i!zagranicznych. Wykazuje 
tak'e du'e zaanga'owanie w!dzia#alno%ci organizacyjnej na!rzecz 
%rodowiska akademickiego. Jest opiekunem Studenckiego Ko#a Na-
ukowego „M#odzi In'ynierowie PZITB”. Nadzorowa#a realizacj) 
projektu Workcamp, który jest jednym z!modu#ów Komitetu M#o-
dej Kadry Polskiego Zwi"zku In'ynierów i!Techników Budownic-
twa, zajmuj"cym si) charytatywn" pomoc" najbardziej potrzebuj"-
cym placówkom po'ytku publicznego. W!ramach projektu studenci 
Wydzia#u Budownictwa i!Architektury wykonali prace remontowe, 
organizuj"c tak'e niezb)dne materia#y budowlane i!drobny sprz)t 
na!terenie dwóch placówek: M#odzie'owego O%rodka Wychowaw-
czego im. Janusza Korczaka (2016) i!Oddzia#u Szczeci$skiej Akcji 

wielu agentów, klasy& kacja u'ytkowników sklepów internetowych, 
metodyka pozyskiwania danych wielospektralnych dla celów opra-
cowywania algorytmów rozpoznawania stanu zm)czenia operato-
rów pojazdów mechanicznych.

Dorobek naukowy Krzysztofa Ma#eckiego po!uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora obejmuje ponad 100 publikacji, w!tym ponad 60 
w!czasopismach naukowych z!listy MNiSW; 34 prace s"!indeksowa-
ne w!bazie ISI Web of Science, w!tym 10 w!czasopismach z!bazy JCR.

Krzysztof Ma#ecki bra# czynny udzia# w!krajowych i!mi)dzynaro-
dowych konferencjach, m.in. Transport Systems Telematics, Interna-
tional Conference of Cellular Automata for Research and Industry, 
International Conference on!Computational Collective Intelligence, 
International Conference on!Arti& cial Intelligence and So+  Comput-
ing. Wielokrotnie pe#ni# funkcj) przewodnicz"cego sekcji lub eks-
perta w!panelu dyskusyjnym. Recenzowa# kilkadziesi"t artyku#ów 

zg#aszanych do!redakcji zagranicznych czasopism oraz na!konfe-
rencje naukowe z!zakresu informatyki i!telematyki systemów trans-
portowych.

Krzysztof Ma#ecki by# wspó#wykonawc" bada$ w!ramach dwóch 
grantów krajowych i!trzech grantów & nansowanych ze!%rodków euro-
pejskich. By# te' kierownikiem projektu w!programie „Bon na!inno-
wacj)”, realizowanym ze!%rodków z!Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si)biorczo%ci. W!2008!r. otrzyma# medal „Za!zas#ugi dla Politechniki 
Szczeci$skiej”. Za!osi"gni)cia naukowe i!dydaktyczne otrzyma# 12 
nagród Rektora ZUT.

Jest 'onaty, ma!dwie kilkunastoletnie córki. Poza prac" zawodo-
w" lubi podró'owa*, czynnie uprawia sport!– gra w!tenisa ziemnego 
i!sto#owego, je(dzi na!rowerze.

Opracowanie: Wydawnictwo Uczelniane
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Habilitacja

Marcin Pluci,ski
W!dniu 24 lutego 2020!r. Senat Zachodnio-

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w!Szczecinie, na!podstawie uchwa#y komisji ha-
bilitacyjnej i!oceny dorobku naukowego, nada# 
dr.!in'.!Marcinowi Pluci$skiemu stopie$ doktora 
habilitowanego w!dziedzinie nauk in'ynieryjno-
-technicznych, w!dyscyplinie informatyka tech-
niczna i!telekomunikacja.

Marcin Pluci$ski urodzi# si) w!1965!r. w!Szcze-
cinie, gdzie uko$czy# V Liceum Ogólnokszta#-
c"ce. Studia wy'sze odby# w!latach 1983–1988 
w!Instytucie Okr)towym Politechniki Szcze-
ci$skiej, specjalizuj"c si) w!automatyce okr)to-
wej. Stopie$ doktora nauk technicznych uzyska# 
w!1996 r., broni"c na!Wydziale Techniki Mor-
skiej Politechniki Szczeci$skiej prac) pt. „Ada-
ptacyjny uk#ad sterowania kursem bezza#ogowego 
pojazdu podwodnego, wykorzystuj"cy rozmy-
t" baz) wiedzy o!obiekcie”. Promotorem rozprawy doktorskiej by# 
prof.!dr!hab.!in'.!Andrzej Piegat. W!grudniu 1988!r. zatrudniony 
zosta#, pocz"tkowo jako pracownik naukowo-techniczny, a!pó(niej 
asystent, w!Zak#adzie Automatyki i!Techniki Systemów w!Instytu-
cie Okr)towym Politechniki Szczeci$skiej, który stopniowo rozwija# 
si) i!ewoluowa# w!kierunku obecnego Wydzia#u Informatyki. Rów-
nolegle z!prac" na!uczelni w!latach 1990–2005 zatrudniony by# jako 
programista w!& rmach tworz"cych oprogramowanie wykorzysty-
wane w!ksi)gowo%ci.

Zainteresowania naukowe Marcina Pluci$skiego dotycz" szero-
ko rozumianych metod sztucznej inteligencji i!ich zastosowania 
w!ró'nych dziedzinach techniki. Pocz"tkowe badania zwi"zane 
by#y g#ównie z!wykorzystaniem metod tego typu w!sterowaniu 
ruchem obiektów morskich z!wykorzystaniem regulatorów roz-
mytych i!neuronowo-rozmytych. Stopniowo obszar bada$ obj"# 
równie' zagadnienia zwi"zane z!robotami mobilnymi, symulacj" 
i!sterowaniem ich ruchem oraz ró'nymi metodami planowania ich 
toru, jak np. algorytmy mrówkowe czy uczenie ze!wzmocnieniem. 

Od!2010!r. jego dzia#alno%* naukowa skupi#a 
si) na!metodach modelowania opartych na!re-
gresji lokalnej oraz wykorzystaniu danych nie-
pewnych w!obliczeniach i!wnioskowaniu. Efek-
tem prowadzonych bada$ s"!liczne publikacje 
naukowe, na!które sk#ada si) ok. 70 oryginal-
nych prac, w!tym wydana w!2019!r. przez Wy-
dawnictwo ZUT w!Szczecinie monogra& a pt. 
„Zastosowanie lokalnych modeli regresyjnych 
(mini-modeli) w!przetwarzaniu informacji nie-
pewnych”. Za!dzia#alno%* naukow" zosta# uho-
norowany indywidualn" nagrod" II stopnia JM 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w!Szczecinie.

Dydaktyczna dzia#alno%* Marcina Pluci$skie-
go jest %ci%le zwi"zana z!pro& lem edukacyjnym 
Katedry Sztucznej Inteligencji i!Matematyki Sto-
sowanej Wydzia#u Informatyki, gdzie obecnie 

pracuje. Prowadzi wyk#ady i!*wiczenia dla studentów kierunku 
informatyka I!i!II stopnia. Wypromowa# ponad 90 dyplomantów. 
Pe#ni# tak'e funkcj) promotora pomocniczego przy realizacji pra-
cy doktorskiej. Oprócz aktywno%ci naukowej i!dydaktycznej czyn-
nie uczestniczy w!pracach organizacyjnych na!wydziale. W!2005!r. 
pe#ni# funkcj) dyrektora, a!w!latach 2006–2007 zast)pcy dyrektora 
Instytutu Metod Sztucznej Inteligencji i!Metod Matematycznych. 
Od!2007!r. by# kierownikiem Zak#adu Metod Sztucznej Inteligen-
cji, a!od!2020!r. jest kierownikiem Katedry Sztucznej Inteligencji 
i!Matematyki Stosowanej. W!latach 2000–2016 czterokrotnie wy-
bierany by# do!Rady Wydzia#u Informatyki jako przedstawiciel 
nauczycieli akademickich. Od!2015!r. jest przewodnicz"cym Wy-
dzia#owej Komisji Wyborczej, a!od!2016!r. przewodnicz"cym Ko-
misji Programowej dla kierunku informatyka.

Z!'on" Marzen" ma!dwie córki. Podczas nielicznych chwil wolne-
go czasu lubi s#ucha* muzyki, a!trudne problemy naukowe najlepiej 
rozwi"zuje mu!si) w!czasie jazdy rowerem po!lesie.

Opracowanie: A.$D"bkowska

Humanitarnej .ycie (2018). Równie' jej podopieczni uzyskali wyso-
kie miejsca za!prezentacj) swoich osi"gni)* na!Ogólnopolskich Se-
sjach Kó# Naukowych, w!tym organizowanych przez ZUT. Za!swoje 
zaanga'owanie w!pracy z!m#odzie'" zosta#a doceniona presti'ow" 
nagrod" Wyró'niaj"cy si) Nauczyciel i!Opiekun M#odzie'y!– w!VII 
edycji Konkursu organizowanego przez Federacj) Stowarzysze$ Na-
ukowo-Technicznych NOT (2017).

Obecnie jest cz#onkiem Rady Dyscypliny In'ynieria L"dowa 
i!Transport (od!2019) oraz cz#onkiem dwóch komisji programowych: 
na!kierunku budownictwo (od!2010) i!na!kierunku in'ynieria %rodo-
wiska (od!2019). By#a cz#onkiem Rady Wydzia#u (2010–2019), cz#on-
kiem Komisji ds. Dyscyplinarnych studentów w!kadencji (2011–2016, 
przy czym w!kadencji 2015–2016 jej przewodnicz"c"), cz#onkiem 
Uczelnianej Komisji Wyborczej w!kadencji 2012–2016.

Teresa Ruci$ska w!ramach dzia#alno%ci poza ZUT jest cz#onkiem 
Komitetu Technicznego 307 ds. Zrównowa'onego Budownictwa przy 
PKN (od!2008), cz#onkiem Rady Programowej Czasopism i!Wydaw-
nictw PZITB (od!2016, w!bie'"cej kadencji pe#ni rol) sekretarza), 
cz#onkiem Komitetu Nauki Polskiego Zwi"zku In'ynierów i!Techni-
ków Budownictwa o. Szczecin (od!2008, przy czym od!2020!r. pe#ni 
funkcj) przewodnicz"cej), a!tak'e sekretarzem Zarz"du PZITB/o. 

Szczecin, gdzie od! pocz"tku przynale'no%ci do! Stowarzyszenia 
(2006) jest odpowiedzialna za!przeprowadzenie corocznego kon-
kursu na!najlepsz" prac) dyplomow" in'yniersk" i!magistersk" obro-
nion" na!WBiA/WBiI-.

Za!prac) naukow", a!tak'e dzia#alno%* zawodow" uzyska#a wy-
ró'nienia, nagrody i!odznaczenia. Do!najwa'niejszych nale'y zali-
czy*: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014), Srebrn" Odznak) 
Honorow" NOT (2017), Srebrny Medal za!D#ugoletni" S#u'b) (2019), 
Honorow" Z#ot" Odznak) PZITB (2018), Honorow" Z#ot" Odznak) 
SITPMB (2018), a!tak'e nagrody za!osi"gni)cia w!pracy naukowej 
i!dydaktyczne przyznane przez Rektora PS i!ZUT.

W!kadencji 2016–2020 dr!hab.!in'.!Teresa Ruci$ska pe#ni#a funk-
cj) prodziekana ds. nauczania na!kierunkach: budownictwo i!in'y-
nieria %rodowiska. 

Prywatnie 'ona i!mama dwójki doros#ych dzieci. Wolny czas sp)-
dza najch)tniej na!czytaniu powie%ci, najcz)%ciej kryminalnych i!mo-
tywacyjnych, jest kibicem tenisa, pi#ki siatkowej i!skoków narciar-
skich, a!wakacje najch)tniej sp)dza, przemierzaj"c górskie szlaki.

Opracowanie: Wydawnictwo Uczelniane
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 Ranking przygotowany na#podsumowanie roku 2020 
przez redakcj$ Forbes Women to#lista 100 wybitnych 
kobiet, które wyró'niono w#kilku kategoriach. W#gru-
pie nauka znalaz!a si$ badaczka z#Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w#Szczecinie.

Dr!in'.!Magdalena Zdanowicz pracuje w!Centrum Bioimmobi-
lizacji i!Innowacyjnych Materia#ów Opakowaniowych. Opracowa-
#a nowatorsk" technologi) #"czenia skrobi ze!specjalnymi plasty& -
katorami, wskutek czego otrzymujemy materia# podobny do!folii.

– W!zale'no%ci od!rodzaju dodawanych do!skrobi plasty& katorów, 
nad którymi pracuj), produkty wykonane z!mojego materia#u mog" pe#-
ni* ró'ne funkcje: nawo'"ce i!ochronne (np. dla nasion), zatrzymuj"ce 
wod). Ponadto s"!biodegradowalne, rozpuszczalne w!wodzie, nietok-
syczne, a!nawet mog" by* jadalne!– powiedzia#a Magdalena Zdanowicz.

Jak Pani zareagowa'a na%wiadomo+* o%wyró)nieniu?%
Szczerze mówi"c mail z!informacj" potraktowa#am jak reklam) 

prenumeraty czasopisma, my%la#am, 'e!to!jaki% 'art. Dopiero po!zoba-
czeniu ok#adki magazynu w!Empiku, która by#a taka sama jak w!ma-
ilu, zajrza#am do!%rodka, 'eby si) upewni*. Okaza#o si), 'e!to!jednak 
nie jest reklama prenumeraty.

Kiedy i%jak poczu'a Pani „chemi(” do%nauki?
Wybieraj"c kierunek studiów, kierowa#am si) przekonaniem, 

'e!warto studiowa* co% „po'ytecznego”, wi)c wybra#am ochro-
n) %rodowiska na! Wydziale Technologii i! In'ynierii Chemicz-
nej. Podczas studiów zainteresowa#am si) polimerami, zw#aszcza 

biodegradowalnymi, i!ju' na!trzecim roku zdecydowa#am, 'e!b)d) 
wybiera* specjalizacj), gdzie b)dzie ich najwi)cej.

Kto by' lub jest Pani wzorem w%)yciu zawodowym?%
Z!ka'dym problemem badawczym lub zagadnieniem mog#am za-

wsze si) zwróci* do!swojego promotora na!studiach doktoranckich 
prof.!Tadeusza Spychaja. Zawsze mog#am liczy* na!pomoc meryto-
ryczn", ale te' na!dyskusj).

Czy praca naukowa daje Pani satysfakcj(?
Prowadz"c swoje badania, czuj), 'e!'yj).

Wi)cej informacji: https://www.forbes.pl/lista-kobiety-forbes-women-
2020-nowy-forbes-women-62020-spis-tresci/9jy862r

Opracowanie: A. D"bkowska

Magdalena Zdanowicz na%li+cie 
Kobiet%Roku 2020

Nagroda Ministra Edukacji i%Nauki 
dla%prof.%Antoniego W.%Morawskiego
W! Dniu Nauki Polskiej 19 lutego 2021! r. 

prof.!dr!hab.!in'.!Antoni W.!Morawski z!Ka-
tedry Technologii Chemicznej Nieorganicz-
nej i!In'ynierii -rodowiska Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologicznego w!Szczecinie 
otrzyma# Nagrod) Ministra Edukacji i!Nauki za!ca#o-
kszta#t dorobku naukowego.

Antoni W.! Morawski posiada uznany w! kraju 
i!na!%wiecie dorobek naukowy, na!który sk#ada si) au-
torstwo lub wspó#autorstwo ponad 420 publikacji w!cza-
sopismach w!wi)kszo%ci mi)dzynarodowych, z!których 
318 znajduje si) w!bazie Scopus. Prace te!cytowane by#y 7800 razy, 
a!zwi"zany z!cytowaniami indeks Hirscha wynosi 45. Antoni W.!Mo-
rawski ma!w!swoim dorobku 240 zg#osze$ patentowych i!udzielonych 
patentów krajowych, w!tym 3 mi)dzynarodowe. Aktywnie prezentuje 
wyniki swoich bada$ na!forum krajowym oraz mi)dzynarodowym. 
Niezwykle wa'nym elementem dzia#alno%ci badawczo-rozwojowej 
jest wspó#praca z!przemys#em, a!8 jego rozwi"za$ technologicznych 
zosta#o wdro'onych do!praktyki. Ponadto wykona# ponad 100 opra-
cowa$ dla przemys#u, gospodarki i!administracji.

W!latach 90. Antoni W.!Morawski rozpocz"# pionierskie prace ba-
dawcze z!zakresu fotokatalizy i!jej zastosowa$ do!oczyszczania %rodo-
wiska. Zbudowa# du'y i!znany w!kraju i!na!%wiecie zespó# badawczy, 

z!którego wyros#o wielu profesorów tytularnych i!dok-
torów habilitowanych. Do!rozwoju szko#y fotokatalicz-
nej zorganizowa# doskonale wyposa'one laboratoria 
badawcze.

Antoni W.!Morawski posiada ugruntowan" pozy-
cj) mi)dzynarodow" w! zakresie katalizy, fotokata-
lizy i!nanotechnologii. Prowadzi szerok" wspó#pra-
c) mi)dzynarodow", zw#aszcza z! uniwersytetami 
w!Japonii. By# stypendyst" Japan Society for Promo-
tion of Science. Jest cz#onkiem kilkudziesi)ciu ko-
mitetów organizacyjnych i! naukowych konferencji 

mi)dzynarodowych i!krajowych oraz sta#ym recenzentem w!kil-
kudziesi)ciu czasopismach z!wysokim IF. By# kierownikiem lub 
wykonawc" wielu projektów & nansowanych m.in. przez Narodo-
we Centrum Bada$ i!Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Zdoby# liczne nagrody i!wyró'nienia, m.in. Medal im. Ignacego 
Mo%cickiego w!zakresie technologii chemicznej (2019), Tokyo Uni-
versity of Science President Award (2015) i!Nagrod) Gospodarcz" 
Prezydenta Szczecina 2009!r. „Najlepsza & rma innowacyjna” dla & rmy 
Pigment za!wdro'enie i!produkcj) farb fotokatalitycznych na!licencji 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w!Szczeci-
nie wg wynalazku Antoniego W.!Morawskiego.

Opracowanie: A.$D"bkowska 
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Dr!hab.!in'.!Krzysztof Pietrusewicz, prof.!ZUT, prorektor ds. organiza-
cji i!rozwoju ZUT, zosta# cz#onkiem Komitetu In'ynierii Produkcji Pol-
skiej Akademii Nauk. Profesor uczestniczy tak'e w!pracach Sekcji Cyfry-
zacji Produkcji, tematycznie zwi"zanej z!zagadnieniami przemys#u 4.0.

Cz#onkostwo w!komitetach jest potwierdzeniem presti'u w!%ro-
dowisku naukowym, poniewa' wyboru dokonuj" przedstawiciele 
uczelni i!instytutów badawczych z!ca#ego kraju. Sk#ady Komitetów 
PAN stanowi" krajow" reprezentacj" ró'nych dyscyplin naukowych.

Dr%hab.%Krzysztof%Pietrusewicz powo'any 
do%Komitetu In)ynierii Produkcji PAN

Komitety pe#ni" funkcje cia# doradczych i!opiniodawczych. Opra-
cowuj" stanowiska i!ekspertyzy naukowe dla administracji pa$stwo-
wej, pomagaj" w!rozwi"zywaniu okre%lonych kwestii naukowych. 
Opiniuj" akty normatywne dotycz"ce nauki, jej zastosowa$ oraz 
kszta#cenia. Zajmuj" si) tak'e upowszechnianiem i!wprowadzaniem 
wyników bada$ oraz wspieraj" rozwój poszczególnych dyscyplin.

Przygotowa!a: A.$Ko!odziej

Rozmowy z%Grup& Azoty Polyole- ns SA
W!zwi"zku z!intensywnymi pracami nad budow" instalacji 

odwodornienia propanu oraz instalacji do!produkcji po-
lipropylenu ruszy#a kolejna runda rozmów o!wspó#pracy 
Grupy Azoty Polyole& ns SA i!Zachodniopomorskiego Uni-

wersytetu Technologicznego w!Szczecinie. We!wrze%niu 2018!r. zosta#o 
bowiem podpisane porozumienie pomi)dzy Wydzia#em Technologii 
i!In'ynierii Chemicznej a!partnerem z!Polic k. Szczecina o!wspó#-
pracy z!zakresu us#ug eksperckich i!szkoleniowych oraz wspólnego 
prowadzenia innowacyjnych dzia#a$ naukowo-rozwojowych. 

Na!spotkaniu, które odby#o si) dniu 18 grudnia 2020!r. z!udzia#em 
dziekana WTiICh prof.!dr.!hab.!in'.!Rafa#a Rakoczego, kierownika 
Katedry In'ynierii Polimerów i!Biomateria#ów prof.!dr!hab.!in'.!Mi-
ros#awy El Fray oraz przedstawicieli Grupy Azoty Polyole& ns, roz-
mawiano o!szczegó#ach wspó#pracy i!kolejnych dzia#aniach, które 
maj" przyczyni* si) do!efektywnego wykorzystania potencja#u nauko-
wo-badawczego naukowców ZUT i!tym samym wzmocni* zwi"zki 
nauki z!biznesem, zw#aszcza w!zakresie kszta#cenia z!zakresu pro-
cesów, chemii i!technologii polipropylenu.

Opracowanie: Wydawnictwo Uczelniane

Na#zdj"ciu od#lewej: Maciej Lis (dyrektor Departamentu Produkcji), prof.#Miros$awa El Fray (kierownik 
Katedry In%ynierii Polimerów i#Biomateria$ów), Adam Walczak (zast"pca kierownika Wydzia$u#PP), 
Inga# &muda-Trzebiatowska (kierownik Laboratorium), Szymon Kugler (zast"pca# kierownika 
Laboratorium ds. R & D), 'ukasz Silski (dyrektor handlowy)

Nowoczesne skanery w%Bibliotece%G'ównej ZUT
Dzia#aj"ca w!Bibliotece G#ównej ZUT Pracownia Zasobów Cy-

frowych w!Szczecinie (PZC) wyposa'ona zosta#a w!nowocze-
sne skanery. Zakup zosta# zrealizowany w!ramach projektu 
POWR „ZUT 4.0!– Kierunek: Przysz#o%*”, zad. 3 poz. 29. 

Zakup sprz)tu i!oprogramowania do!digitalizacji zasobów Biblioteki, 
Czytelni wydzia#owych oraz Wydawnictwa ZUT (koszt 241 tys. z#).

Dla usprawnienia korzystania z!PZC przy pracowni powsta#a du-
alna sala wyk#adowa, która umo'liwia prowadzenie zaj)* zarówno 
w!formie tradycyjnej, jak i!szkole$ komputerowych.

Zakupione skanery zostan" wykorzystane do!cyfryzacji zasobów 
bibliotecznych oraz dorobku naukowego pracowników uczelni. Cy-
fryzacja umo'liwi trwa#" archiwizacj) dokumentów, ich szerokie 
udost)pnienie oraz zabezpieczy przed zniszczeniem i!degradacj" 
zbiory wydawane na!kwa%nym papierze.

Digitalizacji poddane zostan" równie' publikacje wydane przez 
Wydawnictwo ZUT, które nie maj" wersji cyfrowej. Ze!skanerów 
b)d" mogli korzysta* pracownicy i!studenci ZUT. Projekt przewi-
duje wytworzenie procedur wokó# nowej us#ugi dost)pu do!PZC dla 
pracowników na!wzór popularnych FABLab-ów (POWR ZUT 4.0!– 
zad. 3 poz. 36, Wytworzenie procedur wokó# nowej us#ugi dost)pu 

do!LTC dla pracowników na!wzór FABLab-ów). Liczymy na!du'e 
zainteresowanie w%ród studentów, którzy na!co!dzie$ pracuj" przy 
wielkoformatowych projektach.

Kustosz Katarzyna Mackiewicz przy skanerze dzie$owym A2+ (Zeutschel 16000 A2)
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W!Szkole Or#ów ZUT kszta#ci si) obecnie 40 najbardziej 
uzdolnionych studentów, 8 razy wi)cej ni' w!zesz#orocz-
nym pilota'u, do!którego przyj)to 5 podopiecznych. Lau-
reaci zostali wy#onieni drog" konkursu na!podstawie %red-

niej ocen i!dodatkowych aktywno%ci. Celem projektu jest stworzenie 
indywidualnej %cie'ki rozwoju studentów dzi)ki realizacji wysokiej 
jako%ci kszta#cenia akademickiego opartego na!metodzie tutorin-
gu. Projekt ma!charakter koncepcyjny i!jest realizowany na!ZUT 
od!2019!r. w!ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój (POWER) wspó#& nansowanego ze!%rodków Europejskiego Fun-
duszu Spo#ecznego we!wspó#pracy z!Ministerstwem Edukacji i!Nauki 
(do& nansowanie 1!704 201,66 z#).

Inicjatorem i!kierownikiem Szko#y Or#ów jest dr!in'.!Piotr Suli-
kowski (Wydzia# Informatyki), który bazuje na!wcze%niejszych do-
%wiadczeniach w!kreowaniu i!wdra'aniu innowacyjnych form kszta#-
cenia. Piotr Sulikowski inicjowa# i!rozwija# od!2016!r. ogólnopolski 
program mentoringowy dla wybitnych studentów i!doktorantów 
Polsko-Ameryka$skiej Komisji Fulbrighta i!Top 500 Innovators Top-
Minds. W!prace przygotowawczo-administracyjne Szko#y Or#ów za-
anga'owali si) tak'e m.in. dr!hab.!Bo'ena -mia#kowska, prof.!ZUT 
(b. prorektor ds. kszta#cenia), dr!hab.!in'.!Jerzy Peja%, prof.!ZUT (dzie-
kan Wydzia#u Informatyki), mgr!in'.!Marzena Pietrzyk (kierownik 
Dzia#u Projektów Strategicznych), mgr!Marta Turbo (Dzia# Projek-
tów Strategicznych), mgr!Sylwia Tomaszewska (Dzia# Ksi)gowo%ci), 
mgr!in'.!Renata Zieli$ska (WI), mgr!Marian /awrynowicz (z-ca dy-
rektora Uczelnianego Centrum Informatyki), mgr!Agnieszka Ory$-
czak (kierownik Dzia#u Wynagrodze$) i!mgr!Marzena Raczy$ska 
(Dzia# Wynagrodze$).

Projekt stanowi okazj)  do!spersonalizowania procesu edukacyj-
nego, aby zapewni* optymalny rozwój potencja#u or#ów i!jak naj-
lepiej motywowa* ich do!samodzielnej pracy oraz podejmowania 
wyzwa$. Ka'dy laureat Szko#y Or#ów otrzymuje stypendium i!in-
dywidualne wsparcie tutora.

!– W!organizacji procesu dydaktycznego staram si) czerpa* z!najlep-
szych praktyk wypracowanych m.in. w!ramach programu TopMinds, 
którego pomys# zrodzi# si) po!powrocie ze!sta'u na!Uniwersytecie 
Stanforda, gdzie mentoring i!tutoring s"!ch)tnie stosowane!– wyja-
%nia Piotr Sulikowski.

– Jestem niezmiernie wdzi)czny tym wszystkim wyk#adowcom 
ZUT, którzy licznie i!z!wielk" energi" zaanga'owali si) w!Szko#) Or-
#ów jako tutorzy. A!rola ta!nie jest #atwa, nie polega bowiem na!po-
dawaniu gotowych rozwi"za$ w!standardowym, podr)cznikowym 
j)zyku, lecz wymaga indywidualnego spojrzenia na!podopiecznego 
przez pryzmat jego mo'liwo%ci i!kompetencji, prowokowania dialogu 
i!motywowania do!re0 eksji nad jego rozwojem, a!nast)pnie wspiera-
nia do%wiadczeniem w!realizacji jego celów!– mówi kierownik SO.!– 
Do!tego trzeba pami)ta* o!zapewnieniu poczucia bezpiecze$ stwa 
wspó #pracuj" cym stronom. Pomimo trudno%ci wynikaj"cych z!pan-
demii w!Szkole Or#ów tworzy si) pewna spo#eczno%*, rodz" si) pierw-
sze interdyscyplinarne projekty. Nie by#oby to!mo'liwe, gdyby nie 
entuzjazm nauczycieli ZUT w!budowaniu relacji z!or#ami. Zarów-
no g#osy tutorów, jak i!podopiecznych pokazuj", 'e!takie inicjatywy 
s"!bardzo potrzebne!– dodaje.

W!ankietach ewaluacyjnych laureaci wskazuj", 'e!dzi)ki tuto-
rom maj" wi)ksz" motywacj) do!zdobywania nowych umiej)tno%ci 
i!dalszego kszta#cenia. Cenna jest dla nich mo'liwo%* samodziel-
nej pracy i!odpowiedzialno%* za!ni", a!ponadto poznanie punktu 
widzenia prowadz"cych zaj)cia. Tutorzy z!kolei doceniaj" mo'li-
wo%* przekazania wiedzy przedmiotowej i!'yciowej, na!któr" nie 
maj" czasu na!standardowych zaj)ciach, a!tak'e wzajemn" inspi-
racj) oraz partnersk" relacj) pomimo ró'nicy wieku i!zgromadzo-
nych do%wiadcze$.

Podopieczni Szko#y Or#ów pod opiek" tutorów z!10 wydzia#ów 
ZUT ucz" si), jak stawia* sobie konkretne, ambitne cele, rozpo-
znawa* swoje mocne i!s#abe strony oraz lepiej komunikowa* si) 
i!zarz"dza* czasem. Kszta#tuj" te' umiej)tno%ci pracy w!zespole, 
w#"czaj" si) w!projekty badawcze i!przygotowuj" z!tutorami ar-
tyku#y naukowe. Na!szczegó#owe podsumowania dzia#a$ par tu-
torskich przyjdzie czas pod koniec cyklu kszta#cenia, ale ju' teraz 
mo'na mówi* o!pierwszych sukcesach uczestników, np. I!miejscu 
na!VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kó# Naukowych i!obj)ciu 
funkcji przewodnicz"cego Oddzia#u Studenckiego IEEE (Rafa# 
Pstroko$ski, WE, tutor: dr!hab.!in'.!Marcin Wardach, prof.!ZUT); 
IV miejscu w!ogólnopolskim konkursie na!wie') z!balsy „Power 
Tower” 2020 (Karolina Iwa$ska i!Adrian Ma#ysa, WBiI-, tutorka: 

Ku.nia%najlepszych

Grup) docelow" stanowi" te' administracyjne dzia#y ZUT, których 
dokumenty w!nietypowych formatach wymagaj" pilnej konserwacji 
i!zabezpieczenia orygina#u w!postaci kopii cyfrowej.

Zakupione skanery to: skaner dzie#owy A2+ (Zeutschel 16000 A2), ska-
ner rolkowy (ROWE 850i 44” HA) oraz skaner A3 (Epson DS-50000N).

Skaner rolkowy zosta# wyposa'ony w!unikatowe rozwi"zania 
na!skal) %wiatow". Umo'liwia rozpoznanie szeroko%ci dokumentu 
w!czasie rzeczywistym skanowania i!zaawansowan" obróbk) gra& cz-
n", cechuje si) tak'e du'" wydajno%ci". Pr)dko%* skanowania doku-
mentów w!skali szaro%ci przy 200 dpi wynosi 23 m/min. Jako jedy-
ny na!rynku posiada automatyczn" regulacj) wysoko%ci do!30 mm.

Biblioteka G#ówna ZUT dotychczas nie dysponowa#a sprz)tem 
do!digitalizacji. Zbiory biblioteki by#y okazjonalnie digitalizowane 
z!wykorzystaniem & rm zewn)trznych. W!dobie pandemii, kiedy do-
st)p do!zasobów Biblioteki jest ograniczony, mo'liwe by#o wprowa-
dzenie us#ugi skanowania na!'yczenie i!wysy#ania do!u'ytkowników 
potrzebnych im fragmentów materia#ów bibliotecznych.

Obecna sytua cja pokaza#a, 'e!ten kierunek rozwoju BG ZUT oka-
za# si) strza#em w!dziesi"tk).

Przygotowa!y: Anna Gryta, Pola %yli&ska
Biblioteka G!ówna ZUT

Kierownik projektu „Szko$a Or$ów”, dr in%. Piotr Sulikowski, Wydzia$ Informatyki
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dr!in'.!Hanna Weber); udzia# w!projekcie kompaktowej elektrowni 
wiatrowej w!konkursowej formule Grand Challenge NCBR (Rafa# 
Pstroko$ski i!Miko#aj Wiszniewski, WE, tutor: dr!hab.!in'.!Marcin 
Wardach, prof.!ZUT). 

– Wierz), 'e!Szko#a Or#ów ZUT przyniesie wiele warto%ciowych 
wyzwa$ i!do%wiadcze$ zarówno studentom, jak i!wyk#adowcom, 

pozwoli na!wypracowanie najlepszych praktyk tutoringu, a!tak-
'e spowoduje, 'e!indywidualna opieka nad najbardziej ambitnymi 
na!sta#e urozmaici ofert) edukacyjn" ZUT!– podsumowuje Piotr 
Sulikowski. 

Opracowanie: Wydawnictwo Uczelniane

dr!hab.!in".!Jerzy Peja#, prof.!ZUT
dziekan Wydzia$u Informatyki

– Rozwój Wydzia#u jest %ci%le uzale'niony od!rozwoju ka-
dry, tj. od!jej poziomu oraz liczebno%ci. Pozyskiwanie z!rynku, 
w!warunkach silnej konkurencji z!podmiotami gospodarczymi, 
dobrze wykszta#conej kadry badawczo-dydaktycznej jest zada-
niem bardzo trudnym. Dlatego bardzo du'e nadzieje wi"'emy 
z!ka'd" inicjatyw" wspierania studentów w!podejmowaniu decy-
zji dotycz"cych podnoszenia swoich kwali& kacji poprzez dalsze 
kszta#cenie na!studiach drugiego i!trzeciego stopnia. Zaj)cia pro-
wadzone w!ramach Szko#y Or#ów wychodz" naprzeciw naszym 
oczekiwaniom, promuj"c i!aktywizuj"c studentów do!w#asnego 
rozwoju oraz odkrywaj"c w!nich cechy osobowo%ciowe i!talenty, 
które mog" wykorzysta* w!przysz#ej pracy naukowej i!dydak-
tycznej. W!'ywotnym interesie Wydzia#u jest wi)c wspieranie 
dzia#a$ Szko#y Or#ów i!'yczliwe %ledzenie jej sukcesów. Je%li 
z!grupy studentów, uczestników Szko#y Or#ów, przynajmniej 
paru jej absolwentów podejmie dalsze studia na!Wydziale lub 

Lista laureatów 
Szko'y Or'ów ZUT 2020/21
Wydzia! Architektury

Daria Kawka
Wydzia! Biotechnologii 
i"Hodowli Zwierz#t 

Jolanta Kozanecka
El'bieta Lichwiarska
Karolina Rudnik

Wydzia! Budownictwa 
i"In$ynierii %rodowiska

Natalia Gierszewska
Karolina Iwa$ska
Adrian Ma#ysa

Jakub Uciurkiewicz
Wydzia! Ekonomiczny

Ma#gorzata Kurtz
Patrycja Milczarek

Wydzia! Elektryczny
Mateusz Kopytek
Kaja Kosmenda
Rafa# Pstroko$ski
Miko#aj Wiszniewski

Wydzia! Informatyki
Sebastian Byczyk
Kacper Fornalczyk
Magdalena Gli$ska 
Patryk Górka
Krzysztof Kaczmarzyk

Aleksandra Kaczy$ska
Mi#osz Kolenderski
Micha# Kucznerowicz
Kacper Pomorski
Konrad Ryczko
Yuliia Tarasenko 
Marcin W#odarczyk

Wydzia! In$ynierii 
Mechanicznej i"Mechatroniki

Jakub Czekan
Wiktoria Kisiel
Kamil Malawski
Weronika Olek
Damian Smoli$ski
Jakub Solich

Weronika Witkowska
Marcelina Wo(niak
Liwia .ych

Wydzia! Nauk 
o"&ywno'ci i"Rybactwa

Ewa Kulczyk
Wydzia! Techniki Morskiej 
i"Transportu

Aleksandra Pych
Laura Wojnicz

Wydzia! Technologii 
i"In$ynierii Chemicznej

Marta Prochowska
Samirbhai Pinjara

w!Szkole Doktorskiej, to!ten sukces Szko#y b)dzie tak'e na-
szym sukcesem.

dr!hab.!in".!Marcin Wardach, prof.!ZUT 
Wydzia$ Elektryczny, tutor Szko$y Or$ów

– Zach)cenie podopiecznych do!prowadzenia bada$ nauko-
wych ju' na!pocz"tku studiów. Natomiast co!do!konkretów, to!naj-
wa'niejszym rezultatem jest to, 'e!uda#o si) wspólnie opracowa* 
model symulacyjny do%* skomplikowanej i!nowatorskiej maszy-
ny elektrycznej, który moim zdaniem b)dzie bardzo przydatny 
do!dalszych bada$, budowy modelu eksperymentalnego oraz 
publikacji wyników. Mog) doda* tylko tyle, 'e!z!mojego punktu 
widzenia gdyby nie Szko#a Or#ów, to!pomys# na!badania, które 
rozpocz)li%my w!ramach programu, zapewne kolejne kilka lub 
kilkana%cie miesi)cy le'a#by nadal „w!mojej szu0 adzie”. Uwa-
'am, 'e!tego typu programy daj" korzy%* obu stronom, dlate-
go gratuluj) pomys#u i!ciesz) si), 'e!mog) w!tym uczestniczy*, 
moim zdaniem to!strza# w!dziesi"tk).

Nowe horyzonty z grantami 
Postdoctoral Fellowships

16 kwietnia 2021!r. zainaugurowano w!Polsce kolejny, ju' dziewi"-
ty, program ramowy Unii Europejskiej w!zakresie bada$ naukowych 
i!innowacji  Horyzont Europa. Promuje on!doskona#o%* naukow", 
innowacje, j ak równie' transfer wiedzy i!technologii, tak aby Europa 
mog#a sprosta* aktualnym wyzwaniom gospodarczym i!spo#ecznym. 
:ĞUyG�ZLHOX�LQLFMDW\Z�L�PRĪOLZRĞFL�RIHURZDQ\FK�SU]H]�+RU\]RQW�

(XURSD��SR�UD]�NROHMQ\�]QDOD]á\�VLĊ�']LDáDQLD�0DULL�6NáRGRZVNLHM�&X�
ULH��0DULH�6NáRGRZVND�&XULH�$FWLRQV� 06&$���8ZDĪD�VLĊ��ĪH�]PLD�
Q\�Z�REHFQ\P�SURJUDPLH�UDPRZ\P��Z�VWRVXQNX�GR�SRSU]HGQLHJR�
SURJUDPX��+RU\]RQW��������PDMą�FKDUDNWHU�HZROXFML��D�QLH�UHZROX�
FML��.RPLVMD�(XURSHMVND�QDGDO�NáDG]LH�QDFLVN�QD�UR]ZyM�QDXNRZ�
FyZ�L�VWDOH�]DFKĊFD�GR�Z\MD]GyZ�QD�LQQH�XF]HOQLH��GR�LQVW\WXWyZ�

EDGDZF]\FK�F]\�GR�SU]HGVLĊELRUVWZ�]�VHNWRUD�SR]DDNDGHPLFNLHJR��
7R�ZáDĞQLH�VáRZR�mobilnoĞü�MHVW�NOXF]HP�GR�ZV]\VWNLFK�LQLFMDW\Z�
ZFKRG]ąF\FK�Z�VNáDG�']LDáDĔ�0DULL�6NáRGRZVNLHM�&XULH��

Jednym z!ciekawszych grantów, mo'liwych do!uzyskania w!ra-
mach MSCA, s"!stypendia Postdoctoral Fellowships (PF), które w!po-
przednim Programie Ramowym funkcjonowa#y pod nazw" Indi-
vidual Fellowships (IF). Najwa'niejsza zmiana w!odniesieniu do!IF 
dotyczy lat pracy w!charakterze naukowca!– w!obecnym konkursie 
badacz musi mie* tytu# doktora; !w!momencie zako$czenia naboru 
wniosków jego do%wiadczenie naukowe (liczone w!pe#nym wymiarze 
czasu pracy) nie mo'e przekroczy* 8 lat. Dodatkowym warunkiem 
jest to, 'e!projekty, które otrzymaj" poni'ej 70% punktów, nie jest 
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mo'liwe ponowne z#o'enie aplikacji w!roku kolejnym. Warto doda*, 
'e!granty PF s"!otwarte dla wszystkich dziedzin nauki, a!naukowiec 
sam wybiera temat badawczy (podej%cie bottom up).

Regu'a mobilno+ci i%mo)liwe kierunki wyjazdu
Szczególn" cech" stypendiów Postdoctoral Fellowships jest re-

gu#a mobilno%ci, która wskazuje, 'e!naukowiec nie mo'e realizo-
wa* grantu w!kraju, w!którym przebywa# d#u'ej ni' 12 miesi)cy 
w!okresie ostatnich trzech lat.  Sk#adaj"c projekt, mo'na wybra* 
jedn" z!dwóch  %cie'ek rozwoju:
• European Postdoctoral Fellowships!– pozwalaj" realizowa* grant 

w!dowolnym pa$stwie Unii Europejskiej lub w!tzw. kraju stowa-
rzyszonym z!programem Horyzont Europa. Czas trwania: od!12 
do!24 miesi)cy.

• Global Postdoctoral Fellowships"– pozwalaj" realizowa* grant 
w!pa$stwie spoza Europy, do!którego mo'na uda* si) na!mak-
symalnie 2 lata, a!nast)pnie w!ostatnim, trzecim, roku  powróci* 
na!12 miesi)cy do!instytucji znajduj"cej si) w!Unii Europejskiej 
lub w!kraju stowarzyszonym z!Horyzontem Europa. Celem jest 
przeniesienie zdobytej wiedzy i!umiej)tno%ci na!grunt europejski. 
Czas trwania: od!24 do!36 miesi)cy.  
W!obu %cie'kach wyró'niono dodatkowo mo'liwo%* oddelegowania 

do!innej instytucji na!czas nie d#u'szy ni' 1/3 trwania ca#ego grantu. 
W!%cie'ce globalnej oddelegowanie jest mo'liwe wy#"cznie w!fazie 
pierwszej, obejmuj"cej wyjazd do!pa$stwa spoza Europy. Komisja 
Europejska szczególnie pozytywnie ocenia oddelegowania mi)dzy-
sektorowe. Warto zaznaczy*, 'e!naukowcy maj" te' mo'liwo%* prze-
d#u'enia grantu o!sta' w!sektorze pozaakademickim na!maksymal-
nie 6 miesi)cy (nale'y to!zaplanowa* na!etapie sk#adania wniosku). 

Ide" obu tych dzia#a$ jest promowanie rozwoju kariery w%ród 
ró'norodnych %rodowisk i!organizacji, tak aby stymulowa* inno-
wacje i!transfer wiedzy, a!tak'e zwi)kszy* atrakcyjno%* danego ba-
dacza na!rynku pracy. 

Finansowanie 
6W\SHQGLD�LQG\ZLGXDOQH�¿�QDQVRZDQH�Vą�QD�]DVDG]LH�U\F]DáWX��

:�W\P�SU]\SDGNX�R]QDF]D�WR��ĪH�EXGĪHW�SURMHNWX�REOLF]D�VLĊ�QD�SRG�
VWDZLH�]DGHNODURZDQHM�ZH�ZQLRVNX�JUDQWRZ\P�OLF]ELH�PLHVLĊF\��
NWyUH�QDXNRZLHF�SODQXMH�VSĊG]Lü�Z�LQVW\WXFML�JRV]F]ąFHM��6W\SHQ�
G\VWD�RWU]\PXMH�Z\QDJURG]HQLH��living allowance��Z�Z\VRNRĞFL�
�����HXUR��FR�QDOHĪ\��SU]HPQRĪ\ü�SU]H]�ZVSyáF]\QQLN�NRUHNF\MQ\�
NUDMX��Z�NWyU\P�EĊG]LH�SURZDG]Lá�EDGDQLD��3U]\VáXJXMą�PX�MHV]F]H�
GRGDWNL�SáDFRQH�Z�NDĪG\P�PLHVLąFX��GRGDWHN�PRELOQRĞFLRZ\��mobi-
lity allowance��Z�Z\VRNRĞFL�����HXUR�RUD]�GRGDWHN�URG]LQQ\�� fami-
ly allowance��Z�Z\VRNRĞFL�����HXUR��MHĞOL�VW\SHQG\VWD�PD�URG]LQĊ�
QD�XWU]\PDQLX���.RPLVMD�(XURSHMVND�SU]HZLGXMH�WDNĪH�Z�V]F]HJyO�
Q\FK�SU]\SDGNDFK�GZD�GRGDWNRZH�LQVWUXPHQW\�ZVSDUFLD�¿�QDQVR�
ZHJR��special needs allowance,�Z\SáDFDQ\�RVRERP�]�RU]HF]RQ\P�
VWRSQLHP�R�QLHSHáQRVSUDZQRĞFL��RUD] long-term leave allowance, 
NWyUH�MHVW�DNW\ZRZDQH�ZyZF]DV��JG\�VW\SHQG\VWD�PXVL�Z]Ląü�GáX�
JRWHUPLQRZ\�XUORS��

Instytucja przyjmuj"ca otrzymuje co!miesi"c dwa dodatki!– pierw-
szy dodatek, w!wysoko%ci 1000 euro, przeznaczony na!& nansowanie 
potrzeb naukowych stypendysty: publikacje, wyjazdy na!konferen-
cj) czy seminaria (research, training and networking contribution);  
drugi dodatek, w!wysoko%ci 650 euro, który ma!pokry* koszty zwi"-
zane z!administrowaniem i!zarz"dzaniem projektem (management 
and indirect contribution). 

Co%nale)y zrobi*, )eby z'o)y* wniosek o%stypendium 
Oprócz sformu#owania tematu bada$ trzeba znale(* opiekuna me-

rytorycznego (supervisor), który jest uznanym autorytetem w!dzie-
dzinie naukowej projektu, a!nast)pnie wraz z!nim oraz instytucj" 
goszcz"c" wspólnie opracowa* plan pracy i!przygotowa* wniosek sty-
pendialny. -cis#a wspó#praca mi)dzy naukowcem a!superwizorem jest 
w!tym wypadku kluczowa, poniewa' trwa przez ca#y okres realizacji 
projektu. Bardzo wa'ne jest szczegó#owe uzgodnienie z!opiekunem 

merytorycznym wszystkich punktów przysz#ego grantu, tak aby za-
interesowania naukowe oraz umiej)tno%ci badawcze stypendysty 
by#y zgodne z!dzia#aniami, jakie prowadzi instytucja przyjmuj"ca. 

Obowi&zki host institution
Zadaniami instytucji goszcz"cej (host institution) s"!przede wszyst-

kim: zapewnienie opiekuna merytorycznego i!stanowiska pracy, udo-
st)pnienie niezb)dnej infrastruktury badawczej,  udzielenie pomo-
cy w!kwestiach administracyjnych (takich jak pozwolenia na!prac), 
podatki, ochrona w#asno%ci intelektualnej). Instytucja przyjmuj"ca 
jako bene& cjent dysponuje %rodkami & nansowymi grantu, !w!zwi"z-
ku z!czym jej kolejnymi obowi"zkami s": podpisanie umowy o!prac) 
z!naukowcem (stypendyst"), & nasowanie publikacji i!wyjazdów zwi"-
zanych z!rozwojem kariery (np. konferencji, seminariów). Wszelkie 
koszty pokrywane s"!z!bud'etu projektu. 

Dlaczego warto stara* si( o%stypendium
Korzy%ci z!Postdoctoral Fellowships  s"!bezcenne. Przede wszyst-

kim stypendium mo'na realizowa* w!dowolnym sektorze w!Europie 
lub na!%wiecie, a!temat badawczy jest wybierany przez naukowca sa-
modzielnie, co!wp#ywa na!jego kreatywno%* i!innowacyjny poten-
cja#. Jest to!równie' %wietny sposób na!podnoszenie kompetencji 
w!okre%lonej dyscyplinie naukowej oraz w!dziedzinach pokrewnych. 
Wyjazd do!zagranicznej instytucji, równie' z!sektora pozaakade-
mickiego, daje dost)p do!nowoczesnych infrastruktur badawczych.  
To!wszystko  pozwala w!sposób naturalny poszerza* sie* kontak-
tów w!%rodowisku naukowym. Natomiast dla instytucji przyj)cie 
naukowca niew"tpliwie podnosi jej presti' oraz rozpoznawalno%* 
na!arenie mi)dzynarodowej. Pozytywnie wp#ywa na!rozwój naukowy 
jednostki oraz pozwala na!mi)dzynarodowy transfer wiedzy i!wy-
ników bada$. Co!wi)cej, go%* z!zagranicy mo'e sta* si) inspiracj" 
dla pozosta#ych pracowników danej instytucji!i!zmotywowa* ich 
do!starania si) o!podobne projekty.

Horyzont Europa a%ocena parametryczna 
Polskie uczelnie bior"ce udzia# w!projektach & nansowanych przez 

program Horyzont Europa mog" uzyska* wi)ksz" liczb) punktów 
w!ocenie parametrycznej. W!ewaluacji bierze si) pod uwag) te!pro-
jekty, których zakres merytoryczny jest zgodny z!zakresem bada$ 
naukowych prowadzonych w!danej jednostce naukowej. Punkty przy-
znawane s"!na!podstawie wysoko%ci otrzymanego do& nasowania, 
a!zatem 1 punkt otrzymuje si) za!ka'de:
• 50!000 z# sumy %rodków & nansowych przyznanych na!realizacj) 

projektów samodzielnie przez jednostk) lub grup) podmiotów, 
której liderem jest podmiot nale'"cy do!systemu szkolnictwa wy'-
szego i!nauki;

• 25!000 z# sumy %rodków & nansowych przyznanych na!realizacj) 
projektów przez grup) podmiotów, w!których uczelnia jest jedn" 
z!instytucji, a!liderem jest podmiot nieb)d"cy cz)%ci" szkolnic-
twa wy'szego;

• 10!000 z# sumy przychodów z!tytu#u komercjalizacji wyników ba-
da$ naukowych lub prac rozwojowych, lub know-how zwi"zanego 
z!tymi wynikami, oraz z!tytu#u %wiadczonych us#ug badawczych 
dla innych podmiotów, które nie s"!cz)%ci" szkolnictwa wy'szego.  
Powy'sze progi & nansowe s"!obni'one o!50% dla tych dziedzin 

naukowych (nauk humanistycznych, spo#ecznych i!teologicznych), 
których koszty zwi"zane z!prowadzeniem bada$ naukowych s"!z!re-
gu#y ni'sze, a!wi)c do& nasowanie równie' wi"'e si) z!mniejszymi 
dotacjami. Przyk#adowo, uzyskanie 50!000 tys. z# daje jednostce 2 
punkty, a!nie 1 punkt. Warto doda*, 'e!%rodki uzyskane w!ramach 
programów ramowych UE (Horyzont Europa) sprawiaj", 'e!punk-
tacja otrzymana za!wysoko%* pozyskanego wsparcia zwi)ksza si) 
o!200%. Natomiast projekty & nansowane przez Europejsk" Rad) ds. 
Bada$ Naukowych (European Research Council) podnosz" punk-
tacj) parametryczn" o!400%.

Zach)camy naukowców z!tytu#em doktora do!aplikowania o!pro-
jekty i!przypominamy, 'e!Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
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Ramowych UE (RPK PR UE), znajduj"cy si) w!Regionalnym Cen-
trum Innowacji i!Transferu Technologii ZUT w!Szczecinie, %wiadczy 
bezp#atne us#ugi doradcze w!zakresie!przygotowania konkurencyj-
nego wniosku projektowego!– zarówno w!przypadku Postdoctoral 
Fellowships, jak i!innych mechanizmów Horyzontu Europa. Ponadto 
planujemy, podobnie jak w!poprzedniej edycji programu Horyzont 
2020, przygotowa* angloj)zyczn" publikacj) prezentuj"c" oferty ba-
dawcze wybranych zespo#ów naukowych z!regionu zachodniopomor-
skiego. Celem publikacji b)dzie promocja na!arenie mi)dzynarodowej 
ambitnych zespo#ów, o!wysokim potencjale naukowym, co!pozwoli 
im podj"* wspó#prac) w!mi)dzynarodowych projektach. Zatem za-
ch)camy Pa$stwa serdecznie do!kontaktu z!zespo#em RPK PR UE.

Anna Przybysz
Konsultant ds. Programów Ramowych UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 
w!Szczecinie
Regionalne Centrum Innowacji i!Transferu Technologii ZUT
e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl
tel. 91!449 41 53

Nowa szansa i%mo)liwo+ci dla polskich 
naukowców i%przedsi(biorców
Horyzont Europa (Horizon Europe, HE), nast)pca progra-

mu ramowego Horyzont 2020, to!kluczowy mechanizm 
finansowania bada$ i!innowacji na!lata 2021í2027, z!bu-
d'etem na!poziomie ok. 95,5 mld euro. Konkursy w!ra-

mach PR HE, do!których mo'na sk#ada* wnioski projektowe, 
sukcesywnie pojawiaj" si) na!portalu Funding & tender oppor-
tunities. Ocen" z#o'onych aplikacji zajmuj" si) niezale'ni eks-
perci Komisji Europejskiej. Istotne jest to, 'e!pomys# na!projekt 
musi by* innowacyjny w!skali minimum europejskiej, natomiast 
tre%* wniosku wpisywa* si) ma!w!za#o'enia w#a%ciwego progra-
mu pracy. Wi)kszo%* konkursów adresowana jest do!konsorcjów 
sk#adaj"cych si) z!co!najmniej trzech partnerów z!trzech ró'-
nych krajów cz#onkowskich lub stowarzyszonych z!programem 
Horyzont Europa, z!czego przynajmniej jeden musi pochodzi* 
z!pa$stwa Unii Europejskiej. Warto podkre%li*, i'!istotny jest 
udzia# w!projektach ma#ych i!%rednich przedsi)biorstw (M-P), 
gdy' jednym z!za#o'e$ HE jest promowanie innowacji i!wspó#-
pracy naukaíbiznes. 

Nale'y zwróci* uwag) na!fakt wdro'enia dodatkowego kryterium 
selekcji dla najlepiej ocenionych projektów, którego podstaw" jest 
tzw. ró'norodno%* geogra& czna. Kraje bardziej rozwini)te s"!tym 
samym zach)cane do!wspó#pracy z!pa$stwami, takimi jak Polska. 
Horyzont Europa to!szczególna szansa dla naukowców na!kooperacj) 
z!zagranicznymi instytucjami akademickimi, uczelniami, instytu-
tami badawczymi oraz przemys#em. Natomiast dla przedsi)biorców 
to!mo'liwo%* realizacji projektów maj"cych prze#omowe znaczenie 
i!innowacyjny charakter. Warto wi)c zapozna* si) ze!struktur" pro-
gramu Horyzont Europa i!rozpocz"* przygotowania do!aplikowa-
nia o!grant. W!nowym programie zachowano trzy g!ówne " lary, 
w!ramach których istnieje mo'liwo%* & nansowania i!realizowania 
projektów.

Filar I%– doskona'a baza naukowa
Dzi)ki zapewnieniu & nansowego wsparcia najlepszym naukow-

com i!innowatorom, za!po%rednictwem Europejskiej Rady ds. Ba-
da# Naukowych (ERC), Europa stanie si) bardziej ekologiczna 
i!cyfrowa, a!tak'e lepiej przygotowana na!pojawiaj"ce si) sytuacje 
kryzysowe. Zwi)kszy si) tak'e konkurencyjno%* europejskiego 
przemys#u. Stypendia i!wymiany mi)dzynarodowe w!ramach pro-
gramu Dzia!ania Marii Sk!odowskiej-Curie (MSCA) dadz" z!ko-
lei badaczom szans) na!poszerzenie swojej wiedzy oraz zdobycie 

do%wiadczenia w!ró'nych krajach, sektorach i!dyscyplinach. Po-
nadto Europa mo'e skorzysta* z!doradztwa naukowego, wsparcia 
technicznego i!z!wielu bada$ prowadzonych przez Wspólne Cen-
trum Badawcze (JRC). 

Filar II%– globalne wyzwania i%europejska 
konkurencyjno+*%przemys'owa (klastry)

W!ramach tego & laru prowadzone s"!badania oparte na!wspó#-
pracy w!zakresie wyzwa$ spo#ecznych, przed którymi stoi Europa 
oraz wzmocniony zostaje potencja# technologiczny i!przemys#owy. 
Aby zwi)kszy* efekt synergii prowadzonych bada$ i!móc wykaza* 
si) elastycznym podej%ciem, maj"cym wp#yw na!konkurencyjno%*, 
dzia#ania zosta#y podzielone na!sze%* grup tematycznych (klastrów):
• Zdrowie;
• Kultura, kreatywno%* i!spo#ecze$stwo integracyjne;
• Bezpiecze$stwo cywilne na!rzecz spo#ecze$stwa;
• Technologie cyfrowe, przemys# i!przestrze$ kosmiczna;
• Klimat, energetyka i!mobilno%*;
• .ywno%*, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i!%rodowisko.

Ka'dy z!nich przyczynia si) do!realizacji kilku celów zrównowa-
'onego rozwoju.

Do!instrumentów programu nale'" tak'e partnerstwa europejskie, 
które poprzez wspólne & nansowanie bada$ i!innowacji w!kluczowych 
dla Unii Europejskiej obszarach maj" pomóc sprosta* globalnym 

Artyku" powsta" w!ramach dzia"alno#ci Regionalnego Punktu Kon-
taktowego PR UE w!Szczecinie $ nansowanego ze!#rodków Minister-
stwa Edukacji i!Nauki. 
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wyzwaniom. Zosta#y one uj)te w!obr)bie grup tematycznych (kla-
strów) programu Horyzont Europa. 

W!& larze II umiejscowione zosta#y równie' misje stanowi"ce in-
terdyscyplinarne inicjatywy, których celem jest rozwi"zanie wa'-
nych problemów spo#ecznych, %rodowiskowych i!przemys#owych. 
Maj" si) one przyczyni* do!realizacji celów Europejskiego zielonego 
#adu, Europejskiego planu walki z!rakiem oraz celów zrównowa'o-
nego rozwoju. Zde& niowano a'!pi)* ich obszarów: 
• Nowotwory;
• Stan gleby oraz 'ywno%*;
• Zdrowe oceany, morza, wody przybrze'ne i!%ródl"dowe;
• Przystosowanie si) do!zmiany klimatu, w!tym do!transformacji 

spo#ecznej;
• Inteligentne i!neutralne dla klimatu miasta.

Filar III%– innowacyjna Europa
W!ramach tego & laru funkcjonuje Europejska Rada ds. Innowacji 

(EIC), która zak#ada wsparcie projektów o!prze#omowym znaczeniu 
dla podmiotów rozpoczynaj"cych dzia#alno%*, ma#ych i!%rednich 
przedsi)biorstw, a!tak'e spó#ek o!%redniej kapitalizacji. Jej dzia#al-
no%* uzupe#nia Europejski Instytut Innowacji i$Technologii (EIT), 
którego celem jest zwi)kszenie zdolno%ci Europy do!bardziej inten-
sywnego wprowadzania na!rynek innowacyjnych us#ug, produktów 
i!procesów. Ponadto EIT ma!wzmocni* Europejskie ekosystemy in-
nowacji, które maj" swój udzia# w!sprostaniu globalnym wyzwa-
niom oraz utworzy* %rodowiska sprzyjaj"ce innowacjom poprzez 
m.in. wspieranie integracji edukacji, bada$ naukowych i!dzia#alno-
%ci gospodarczej, a!tak'e wspomaganie EIC w!stymulowaniu two-
rzenia innowacyjnych przedsi)biorstw. Ekosystemy innowacji maj" 
umo'liwia* nawi"zywanie kontaktów z!regionalnymi i!krajowy-
mi podmiotami dzia#aj"cymi w!dziedzinie innowacji oraz wspiera* 
realizacj) wspólnych transgranicznych programów przez pa$stwa 
cz#onkowskie i!stowarzyszone. 

Trzy & lary uzupe#nione zosta#y dzia#alno%ci" s#u'"c" wzmocnieniu 
Europejskiej przestrzeni badawczej (ERA), która stanowi podstawo-
we pole prowadzenia polityki naukowo-badawczej w!Unii Europej-
skiej. Za!pomoc" wielu dodatkowych mo'liwo%ci HE wspiera kraje 
osi"gaj"ce s#absze wyniki w!zakresie bada$ naukowych i!innowacji, 
a!tak'e stymuluje tworzenie centrów doskona!o%ci.

Niew"tpliwie Horyzont Europa wyró'nia si) na!tle innych me-
chanizmów & nansowania. Spo%ród g#ównych jego zalet mo'na wy-
mieni* m.in.:
• wniosek sk#adany w!formie elektronicznej,
• znacznie mniejsz" biurokracj) ni' w!programach krajowych czy 

funduszach strukturalnych,
• du'y presti', 
• mo'liwo%* uzyskania bardzo wysokiej punktacji przy parametry-

zacji w!przypadku jednostek naukowych, 
• wysoki poziom do& nansowania,
• uproszczon" rejestracj) czasu pracy,
• mniejsz" liczb) koniecznych audytów. 

Co!wi)cej, zasady i!procedury dotycz"ce & nansowania, obowi"-
zuj"ce ju' w!ramach programu Horyzont 2020, w!du'ym stopniu 
zosta#y zachowane tak'e w!nowej perspektywie; s"!to:
• projekty badawczo-innowacyjne oraz koordynuj"ce i!wspieraj"-

ce badania: do& nansowanie do!100% kosztów kwali& kowanych;
• projekty innowacyjne: wsparcie do!100% kosztów kwali& kowa-

nych dla jednostek badawczych i!innych non-pro& t, do!70%!– dla 
pozosta#ych uczestników;

• wykorzystanie uproszczonych form dotacji (w!wi)kszym zakresie, 
na!podstawie do%wiadczenia z!pilota'owego wprowadzenia ry-
cza#towego & nansowania projektów w!ramach poprzedniego PR).
Aby dobrze przygotowa* si) do!udzia#u w!PR Horyzont Europa 

i!znale(* dla siebie odpowiedni sposób & nansowania, warto uczestni-
czy* w!szkoleniach, konferencjach i!konsultacjach. Dlatego zach)ca-
my do!kontaktu z!Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów 
Ramowych UE w!Regionalnym Centrum Innowacji i!Transferu 
Technologii na!Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicz-
nym, ul. Jagiello$ska 20–21, 70-363 Szczecin, www.rpk.szczecin.pl, 
e-mail: rpkszczecin@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.

dr$Sara Tabor-Osi&ska
konsultant ds. programów ramowych UE 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, 
RCIiTT, ZUT w$Szczecinie

Artyku" powsta" w!ramach dzia"alno#ci Regionalnego Punktu Kon-
taktowego PR UE w!Szczecinie, $ nansowanego ze!#rodków Minister-
s  twa Edukacji i!Nauki

Kompetencje 
w%ochronie +rodowiska
Kiedy w!1991!r. rekrutowa#am si) na!jednolite studia magi-

sterskie, na!nowo uruchamianym kierunku studiów ochro-
na %rodowiska na!Akademii Rolniczej w!Szczecinie!– by#am 
pewna, 'e!przeznaczonym mi!miejscem pracy zawodowej 

jest oczyszczalnia %cieków. To!wtedy w#a%nie powstawa#y pierwsze 
nowoczesne oczyszczalnie, o!czym cz)sto informowa#y media, na-
wet te!na!prowincji. Wówczas by# to!jedyny obiekt, który kojarzy# 
mi!si) z!ochron" %rodowiska. Do!dzi% pami)tam swoje ogromne 
zdziwienie podczas prowadzonych w!ramach studiów zaj)* tereno-
wych, kiedy zobaczy#am pe#n" automatyki instalacj) do!oczyszczania 
%cieków i!dwóch m)'czyzn w!drelichach z!wid#ami zgarniaj"cymi 
„skratki”. To!wtedy zada#am sobie pytanie!– je%li nie oczyszczalnia 
%cieków to!co? 

Studia nie da#y mi!jasnej odpowiedzi na!to!pytanie. Mam wra-
'enie, 'e!niewielu ludzi w!Polsce 30 lat temu wiedzia#o, jak pi)kne 
idee ochrony %rodowiska przeku* w!skuteczne dzia#anie, na!czym 

je!oprze*, jak i!z!kim dzia#a*, co!w!sumie robi*? Nie wiedzia#am 
tego ani ja!– studentka, ani wi)kszo%* moich nauczycieli. Ale wszy-
scy mieli%my dobre ch)ci i!motywacj). Przez 5 lat nieustannie za-
dawa#am sobie pytanie: Jak ma!wygl"da* moja praca zawodowa, 
o!której marz), nie maj"c 'adnego o!niej poj)cia? W!trakcie 30 lat, 
które min)#y od!tamtego czasu, nast"pi# ogromny przyrost wiedzy 
o!zasobach %rodowiska, jego problemach, zagro'eniach, szkodach 
w!%rodowisku i!dzia#aniach naprawczych, jak równie' o!narz)dziach 
poznawania %rodowiska, badania jego stanu i!dzia#aniach na!rzecz 
jego ochrony. Dzi% wiedz" o!%rodowisku i!jego ochronie mo'na 
zape#nia* ca#e biblioteki. Mo'na te', a!nawet trzeba zape#nia* ni" 
w#asn" g#ow). Bo!to!nasz wspólny interes. Dla jednego ochrona %ro-
dowiska to!sfera codziennego prywatnego 'ycia, dla drugiego pasja 
lub misja, trzeci z!kolei to!profesjonalista!– zawodowiec w!ochronie 
%rodowiska. -miem twierdzi*, 'e!dzi% ju' wiemy, co!powinien wie-
dzie* i!potra& * absolwent studiów z!ochrony %rodowiska, by jego 
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absolwentów. Czy w!takiej dzia#alno%ci mo'emy sobie pozwoli* na!nie-
znajomo%* przepisów prawa? Absolutnie nie. .eby protestowa*, bro-
ni* i!chroni*, trzeba zna* zasady tej ochrony dla %rodowiskowego 
i!w#asnego dobra. 

Kompetencje w!zakresie bieg#ej znajomo%ci %rodowiskowych re-
gulacji prawnych doskonale uzupe#niaj" umiej)tno%ci z!zakresu 
zarz"dzania. Wiedza to!nie wszystko, jeszcze trzeba umie* j"!wy-
korzysta*!– zastosowa* i!osi"gn"* zak#adane cele. Z!sentymentem 
wspominam moj" pierwsza rozmow) zawodow" z!prezesem zak#a-
du produkuj"cego kable z!pocz"tku lat 90. ubieg#ego wieku, kiedy 
w!s#owniku bran'owym komercjalizacja wiedzy nie mia#a jeszcze 
swojego miejsca i!znaczenia. Brzmia#o to!mniej wi)cej tak: „Umowa 
mi)dzy nami jest taka!– ty!ochronisz %rodowisko, ja!produkuj) ka-
ble i!nie wchodzimy sobie w!drog)”. Szybko zrozumia#am, 'e!moj" 
rol" jest takie zarz"dzenie ochron" %rodowiska w!& rmie, 'eby 'ad-
na kontrola nie zako$czy#a si) kar". A!to!ju' bardzo mierzalny cel, 
którego osi"gni)cie zale'y od!bieg#ej znajomo%ci przepisów i!umie-
j)tno%ci ich stosowania. I!cho* w!moim 'yciu zawodowym nieje-
den prezes niejedno produkowa#, to!ka'dy komunikowa# si) ze!mn" 
w!ten sam sposób: ochrona %rodowiska jest niezaprzeczalnym obo-
wi"zkiem prawnym, który jednak nie mo'e parali'owa* efektyw-
no%ci gospodarczej. 

Gdybym dzi% z!punktu widzenia „weterana” mia#a powiedzie*, z!ja-
kimi umiej)tno%ciami powinien opu%ci* uczelni) absolwent ochrony 
%rodowiska, wymieni#abym:

1. Umiej)tno%* przygl"dania si) wszystkiemu, co!ma!zwi"zek 
z!ochron" %rodowiska, ka'demu dzia#aniu!– zwie$czon" wskaza-
niem, z!czego to!dzia#anie wynika, z!jakich przepisów, na!jakiej nor-
mie prawnej jest osadzone i!co!si) stanie, je%li ta!norma nie b)dzie 
przestrzegana.

2. Umiej)tno%* dotarcia do!aktualnych przepisów i!sprawnego 
poruszania si) w!ich g"szczu.

3. Umiej)tno%* oceny, jakie obowi"zki %rodowiskowe powinien 
wykonywa* kto%, kto zamierza prowadzi* dzia#alno%* gospodarcz" 
w!okre%lonej bran'y, miejscu i!skali. W!jaki sposób powinien je!wy-
konywa*? Dlaczego w#a%nie takie? 

4. Wiedz) o! tym, kto jest kim w!ochronie %rodowiska, jakie 
s"!kompetencje poszczególnych organów administracji rz"dowej 
i!samorz"dowej, jakie realizuj" zadania i!jakie sprawy u!nich mo-
'esz za#atwi*.

5. Znajomo%* j)zyka bran'owego, swobodnie u'ywanego w!mowie 
i!pi%mie, bez wstydu i!zahamowania. Naucz si) komunikowa* spra-
wy %rodowiskowe zarówno z!osobami, które tego j)zyka nie znaj", 
jak i!z!urz)dnikami, dla których precyzja j)zyka prawno-%rodowi-
skowego jest warunkiem skutecznej komunikacji.

6. Umiej)tno%* przygotowania dowolnego wniosku o!wydanie 
decyzji administracyjnej z!zakresu ochrony %rodowiska, nadaj"cej 
uprawnienia podmiotu gospodarczego do!korzystania ze!%rodowi-
ska lub prowadzenia okre%lonej dzia#alno%ci. 

7. Umiej)tno%* identy& kowania i!rozwi"zywania problemów %ro-
dowiskowych, wiedza o!tym, jakie s"!ich przyczyny, jakie mog" by* 
ich skutki, gdzie szuka* rozwi"za$ i!jakich korzy%ci z!ich zastoso-
wania oczekiwa*.

8. Umiej)tno%* wspó#pracy i!komunikacji, dzielenia si) informa-
cj", zadawania pyta$, poszukiwania rozwi"za$. Niczego w!ochronie 
%rodowiska nie zrobisz sam.

9. Umiej)tno%* optymalizacji dzia#a$!– wypracowania najprost-
szych i!najskuteczniejszych rozwi"za$, poch#aniaj"cych jak najmniej 
czasu i!innych zasobów.

10. Przekonanie, 'e!wszystko si) zmienia i!nic nie jest bardziej 
sta#ego ni' zmiana. B"d( gotowy na!ci"g#e pog#)bianie wiedzy.

Z!takim przygotowaniem mo'esz wej%*, gdzie tylko chcesz. I!wsz)-
dzie b)dziesz potrzebny. Wstydu nie b)dzie. 

dr$hab.$in'.$Anna Kiepas-Kokot
Wydzia! Kszta!towania (rodowiska i$Rolnictwa

Katedra Kszta!towania (rodowiska

kompetencje odpowiada#y potrzebom: w#asnym, rynku pracy i!%ro-
dowiska.

Ochrona %rodowiska jest dzia#aniem. Dzia#amy na!rzecz zacho-
wania zasobów i!walorów %rodowiska. Racjonalnie wykorzystujemy 
te!zasoby, a!je%li to!potrzebne, naprawiamy stan poszczególnych ele-
mentów %rodowiska. Dzia#amy, dzia#amy, dzia#amy… A!najwi)ksz" 
komplikacj" tego dzia#ania jest okre%lenie granic tego co!dozwolone 
i!tego co!zabronione.

W%ród kluczowych kompetencji absolwenta niezagro'one niczym 
pierwsze miejsce na!podium zajmuje znajomo%* przepisów prawa 
reguluj"cych zasady korzystania ze!%rodowiska. To!katalog co!naj-
mniej kilkunastu ustaw i!kilkuset rozporz"dze$, ukszta#towanych 
na!bazie wiedzy o!racjonalnym gospodarowaniu zasobami %rodo-
wiska i!zagro'eniach wynikaj"cych z!gospodarczego korzystania 
ze!%rodowiska. We!wspó#czesnym %wiecie i!przy aktualnym poziomie 
wiedzy nie ma!miejsca na!inn" ochron) %rodowiska ni' ta!zawar-
ta w!regulacjach prawnych. Ka'da z!nich ma!okre%lony cel, wpisuje 
si) w!polityk) ochrony %rodowiska w!sposób mniej lub bardziej do-
skona#y. Jest narz)dziem realizacji celów %rodowiskowych koniecz-
nych do!osi"gni)cia w!ró'nej skali: globalnej, kontynentalnej, unij-
nej, krajowej, regionalnej czy lokalnej. .adne dzia#anie w!zakresie 
ochrony %rodowiska nie mo'e by* prowadzone poza wyznaczonymi 
ramami prawnymi.

Aby nasi absolwenci mogli dzia#a* w!ochronie %rodowiska, sku-
tecznie i!z!satysfakcj", musz" posi"%* umiej)tno%ci pozwalaj"ce im 
swobodnie porusza* si) w!obowi"zuj"cych przepisach, korzysta* 
z!nich i!doradza* innym, jak si) nimi pos#ugiwa*. Nie jest to!zada-
nie #atwe, ale na!pewno mo'liwe do!wykonania. Kluczem do!suk-
cesu jest oswajanie studentów z!prawnymi ramami wszelkich kwe-
stii %rodowiskowych. Przy ka'dej okazji, na!ka'dym przedmiocie, 
przy ka'dym zagadnieniu, do!znudzenia… Z!czytelnym komu-
nikatem!– mo'esz robi* tylko tyle, na!ile pozwala prawo; musisz 
robi* to, co!nakazuj" przepisy; mo'esz dzia#a* tylko w!sposób do-
zwolony!– dzia#aj"c inaczej, nara'asz si) na!administracyjne i!kar-
ne konsekwencje. 

Nie ma!dzi% & rmy produkcyjnej lub us#ugowej, której dzia#alno%* nie 
wymaga#aby osadzenia jej w!prawnych ramach ochrony %rodowiska. 
-rodowiskowe audytowanie dzia#alno%ci gospodarczej to!zderzenie 
tej dzia#alno%ci lub jej zamiaru z!g"szczem przepisów reguluj"cych 
zasady i!koszty korzystania ze!%rodowiska. Taki audyt to!najlepszy 
sposób sprawdzenia naszych absolwentów z!przygotowania zawo-
dowego. Ka'dy z!naszych absolwentów powinien potra& * powi"za* 
dowolny aspekt dzia#alno%ci gospodarczej z!w#a%ciwymi dla niego 
regu#ami prawnymi. Powinien potra& * wskaza*, jakie obowi"zki po-
winien realizowa* podmiot gospodarczy przed rozpocz)ciem dzia-
#alno%ci, w!trakcie jej prowadzenia i!po!jej zako$czeniu. Powinien 
kompetentnie wskaza*, z!których przepisów obowi"zki te!wynikaj" 
i!logicznie wyt#umaczy*, dlaczego konieczne jest ich realizowanie 
oraz jakie konsekwencje wynikaj" z!ich niewykonywania. To!sedno 
kompetencji wymaganych przy wykonywaniu zawodu zwi"zanego 
z!ochron" %rodowiska w!sektorze prywatnym.

Poza ogromem potrzeb sektora prywatnego miejscem realizacji 
zawodowej absolwenta ochrony %rodowiska mo'e by* równie' sek-
tor publiczny. Tu tym bardziej próba wykonywania zawodu urz)d-
niczego bez bieg#ej znajomo%ci przepisów jest jak praca sapera bez 
odpowiedniego przygotowania. Znajomo%* nawet najbardziej z#o-
'onej nazwy #aci$skiej (patrz np.: Brassica oleracea varietas capitata 
forma alba!– wyuczona na!I!roku studiów) nie przykryje skutecznie 
braku kompetencji do!wykonywania zada$ organu administracji 
w!zakresie ochrony %rodowiska. Urz)dnik to!%wiadomy u'ytkownik 
i!kreator obowi"zuj"cego prawa. Tu wiedza o!ustawowych zasadach 
ochrony %rodowiska i!narz)dziach ich realizacji pozwala na!kszta#to-
wanie indywidualnych rozstrzygni)* w!postaci decyzji administra-
cyjnych, których w!dzia#alno%ci opartej na!korzystaniu z!zasobów 
%rodowiska mamy ca#" mas).

Nie sposób pomin"* sektora pozarz"dowego w!aktywno%ci na!rzecz 
ochrony %rodowiska. I!tu znajdziemy historie pisane losami naszych 
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Otwieranie nauki to!proces, który dotyczy równie' Polski. Pierw-
sze zalecenia dotycz"ce otwarto%ci zosta#y zawarte w!„Kie-
runkach rozwoju otwartego dost)pu do!publikacji i!wyników 
bada$ naukowych w!Polsce”, do kumencie opracowanym 

w!2015!r. przez ówczesne Ministerstwo Nauki i!Szkolnictwa Wy'szego. 
Punktem wyj%cia do!zalece$ ministerialnych i!instytucji grantodaw-
czych by#o i!jest przekonanie, 'e!wszelkie wyniki bada$ & nansowanych 
ze!%rodków publicznych powinny by* dost)pne publicznie. Obecnie 
uzyskanie do& nansowania na!badania od!instytucji krajowych oraz 
europejskich jest uwarunkowane deklaracj" otwartego udost)pnie-
nia wyników bada$ w!formie publikacji i/lub danych badawczych.

Wymóg udost)pniania otwartego prac naukowych spotka# si) z!ró'-
nym odbiorem %rodowiska naukowego. Niektórych naukowców nie 
przekonuj" deklarowane korzy%ci wynikaj"ce z!tego sposobu udost)p-
niania, takie jak: wspieranie edukacji studentów dzi)ki u#atwieniu 
dost)pu do!prac; zwi)kszenie widoczno%ci publikacji, w!tym liczby 
ich cytowa$; zwi)kszenie presti'u oraz rozpoznawalno%ci autorów 
publikacji na!arenie krajowej i!mi)dzynarodowej; promowanie uczel-
ni i!prowadzonych w!niej bada$.

W!lutym 2021!r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w!Szczecinie do#"czy# do!grona uczelni, które przyj)#y polityk) otwar-
tego dost)pu do!publikacji naukowych (Zarz"dzenie nr!22 Rektora 
ZUT w!Szczecinie z!dnia 22 lutego 2021!r. w!sprawie wprowadze-
nia Polityki otwartego dost)pu do!publikacji naukowych w!ZUT). 
W!my%l tej polityki zaleca si), aby ka'dy autor publikacji stara# si) 
zapewni* otwarty dost)p do!w#asnych publikacji i!w!miar) mo'li-
wo%ci udost)pnia# je!na!wolnej licencji.

Dla u#atwienia autorom realizacji tego zalecenia w!ZUT uruchomio-
ne zosta#o repozytorium instytucjonalne (Zarz"dzenie nr!23 Rektora 
ZUT w!Szczecinie z!dnia 22 lutego 2021!r. w!sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Repozytorium ZUT). Repozytorium ZUT to!narz)dzie 
umo'liwiaj"ce gromadzenie, przechowywanie i!udost)pnianie do-
kumentów w!wersji cyfrowej. Wi)cej informacji na!temat tego na-
rz)dzia znajduje si) na!stronie https://oa.zut.edu.pl.

Jaki jest stosunek naukowców z!ZUT do!otwarto%ci? Prób" odpo-
wiedzi na!to!pytanie mo'e by* analiza publikacji z!a& liacj" ZUT, które 
zosta#y zindeksowane w!bazach Scopus, Web of Science oraz Panel2.

Wzrost liczby otwartych publikacji #atwo zauwa'y*, analizuj"c 
wska(nik b)d"cy stosunkiem liczby publikacji otwartych do!za-
mkni)tych (tab. 1).

W!bazach Scopus i!Web of Science w!2019!r. wska(nik ten przekro-
czy# warto%* 1 i!w!2020!r. jest wi)kszy, co!oznacza, 'e!wzrasta liczba 
publikacji otwartych. Nieco inaczej wygl"da to!w!przypadku Panel2, 
gdzie ju' w!2017!r. liczba publikacji otwartych by#a wi)ksza ni' za-
mkni)tych. Wska(nik ten spad# poni'ej 1 w!2018!r. Jednak i!tutaj 
tendencj) wzrostow" zauwa'amy ponownie od!2019 r.

Czy w!zwi"zku z!ewidentnym wzrostem liczby publikacji otwar-
tych naukowcy z!ZUT mog" liczy* na!zwi)kszenie zauwa'alno%ci 
ich prac w!%wiecie nauki?

Wa'nymi wska(nikami bibliometrycznymi wykorzystywanymi 
do!badania wp#ywu publikacji s" indeks Hirscha ((hOA – dla publi-
kacji otwartych i hZ – zamkni)tych) oraz liczba cytowa$ publikacji. 
Na!podstawie bazy Scopus przeanalizowano warto%ci tych wska(-
ników dla publikacji z!a& liacj" ZUT (tab. 2).

Korzystaj"c z danych zaprezentowanych na rys. 1 i w tabeli 2 zauwa-
'amy znaczny wzrost rocznej liczby cytowa$ publikacji OA. Porów-
nuj"c rok 2020 i 2017 otrzymamy bowiem nast)puj"ce liczby cytowa$ 
jednej publikacji w odniesieniu do jednego roku:  np. w!2020!r. b)dzie 
to 1070/430/1 = 2,49, podczas gdy dla publikacji z!2017!r. uzyskano 
tylko 1644/254/4 = 1,62 cytowa$. Dla publikacji z!kategorii zamkni)-
tych warto%ci te!wynosz" odpowiednio 593/270/1!=!2,19 (2020) oraz 
3086/357/4=2,16 (2017). Na!uwag) zas#uguje fakt, 'e!w!2020!r. indeks 
Hirsha dla publikacji otwartych jest wy'szy ni' dla zamkni)tych.

Przedstawione dane wskazuj", 'e!w!ci"gu ostatnich kilku lat zna-
cz"co wzros#o wykorzystanie publikacji OA. Oznacza to, 'e!naukow-
cy coraz ch)tniej w!swoich pracach cytuj" artyku#y opublikowane 
w!otwartym dost)pie. Taki wynik stanowi niepodwa'alny argument, 
'e!otwarto%* publikacji wp#ywa na!wzrost jej cytowalno%ci.

W!%wietle przedstawionych danych mo'na stwierdzi*, 'e!autorzy 
publikacji z!ZUT s"!pozytywnie nastawieni do!otwarto%ci, na!co!wska-
zuj" rosn"ce liczby publikacji udost)pnianych w!sposób otwarty. 
Wzrastaj"ce warto%ci indeksu h oraz liczby cytowa$ potwierdzaj" 
tez), 'e!otwarto%* dost)pu ma!wp#yw na!ich zauwa'enie przez innych 
naukowców. Nale'y mie* nadziej), 'e!polityka otwarto%ci oraz uru-
chomienie Repozytorium ZUT przyczyni" si) do!dalszego wzrostu 
otwartego udost)pniania wyników bada$ przez naukowców z!ZUT.

Anna Gryta
Biblioteka G!ówna ZUT 

Otwarto+* naukowa w%ZUT

Rys. 1. Liczba publikacji z#a( liacj) ZUT w#bazach: Scopus, Web of Science oraz Panel2 
(dane z#dnia 20.05.2021 r.). Sposób udost"pniania publikacji: Z – zamkni"ty, OA – otwarty dost"p

Tabela 1. Stosunek liczby publikacji OA do#publikacji Z#w#bazach: 
Scopus, Web of Science oraz Panel2

Rok Scopus Web of Science Panel2

2017 0,71 0,69 1,20
2018 0,63 0,71 0,96
2019 1,10 1,23 1,02
2020 1,59 1,96 1,24

Tabela 2. Indeks Hirsha i#cytowania wed$ug bazy Scopus (dane z#dnia 20.05.2021 r.)

Rok hOA hZ
Liczba cytowa! 

publikacji OA
Liczba cytowa! 

publikacji Z

2017 18 26 1644 3086
2018 19 21 1443 2220
2019 17 19 2147 1707
2020 12 11 1070 593

Przedstawiona na!rysunku liczba publikacji w!poszczególnych la-
tach jest inna w!analizowanych bazach ze!wzgl)du na!ró'n" liczb) 
indeksowanych przez nie (róde#. Pe#n" liczb) publikacji powinien 
wskazywa* Panel2, który zasilany jest informacjami o!publikacjach 
podawanymi przez ich autorów. Dane zaprezentowane na!rysunku 
pokazuj", 'e!w!bazach Scopus i!Web of Science od!2019!r. daje si) za-
uwa'y* przewag) publikacji udost)pnianych w!sposób otwarty (OA) 
nad zamkni)tymi (Z). W!przypadku danych pochodz"cych z!bazy 
Panel2 przewaga OA jest widoczna od!2017!r. ze!spadkiem w!2018!r. 
i!ponownym wzrostem od!2019 r.
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Po!wielu latach stara$ i!ponad trzech latach prac uda#o si) uzy-
ska* po!raz pierwszy pe#n" sekwencj) genomu 'yta. Prace 
kilkudziesi)cioosobowego zespo#u zosta#y zwie$czone 18 
marca 2021!r. opublikowaniem wyników w!renomowanym 

czasopi%mie Nature Genetics. Dr!Gordillo, g#ówny hodowca 'yta 
w!mi)dzynarodowej & rmie hodowlanej KWS, nazwa# to!wydarzenie 
„technicznym kamieniem milowym”. W!mi)dzynarodowej grupie 
naukowców z!13!pa$stw by#o czworo pracowników polskich uczel-
ni. Dwoje z!nich to!profesorowie ZUT z!Katedry Genetyki, Hodowli 
i!Biotechnologii Ro%lin WK-iR (Beata My%ków i!Stefan Stoja#owski). 
Wyzwanie naukowe by#o ogromne ze!wzgl)du na!wielko%* genomu 
'yta!– prawie 8 mld par zasad (dla porównania ludzki genom liczy 
ok. 3 mld). Sukces sta# si) mo'liwy dzi)ki niebagatelnym kosztom 
& nansowym, które pozwoli#y na!wykorzystanie najnowszych tech-
nologii z!dziedziny biologii molekularnej i!pot)'nych narz)dzi bio-
informatycznych.

Genom )yta zsekwencjonowany
Dodatkow" ciekawostk" jest fakt, 'e!w!momencie, gdy badania 

by#y ju' mocno zaawansowane, pojawi#a si) informacja, 'e!grupa 
naukowców z!Chin równie' pracuje nad zsekwencjonowaniem geno-
mu 'yta. Konsorcjum mi)dzynarodowe kierowane przez prof.!Nilsa 
Steina (z!Leibniz-Institut für P0 anzengenetik und Kulturp0 anzen-
forschung) pracowa#o nad sekwencj" DNA europejskiej linii 'yta, ze-
spó# chi$ski nad azjatyck" form" tego gatunku. Wy%cig obu zespo#ów 
trwaj"cy kilkadziesi"t miesi)cy zako$czy# si) remisem. Publikacje 
obu zespo#ów zosta#y z#o'one do!druku w!odst)pie trzech dni, a!& -
nalnie ukaza#y si) w!tym samym terminie. Jest to!chyba pierwszy taki 
przypadek, gdy dwa zespo#y pracuj"ce nad równie z#o'onym i!d#ugo-
trwa#ym przedsi)wzi)ciem opublikowa#y swoje prace w!tym samym 
dniu. Genetycy i!hodowcy otrzymali jednocze%nie dost)p do!dwóch 
obszernych baz danych zawieraj"cych sekwencje 'yta zwyczajnego 
o!zró'nicowanym pochodzeniu.

Tekst i zdj#cia: Aneta Zierke

Repozytorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w!Szczecinie s#u'y upowszechnianiu dorobku na-
ukowego pracowników i!doktorantów ZUT, promowaniu ba-
da$ naukowych prowadzonych na!Uczelni oraz podniesieniu 

jako%ci dydaktyki. Utworzone Repozytorium jest efektem instalacji 
oprogramowania DSpace w!ramach projektu POWR „ZUT 2.0!– No-
woczesny Zintegrowany Uniwersytet”. 

Implementacji oprogramowania podj)#o si) Uczelniane Centrum 
Informatyki, a!merytoryczn" opiek) nad Repozytorium sprawuje 
Biblioteka G#ówna, w!której powo#ano zespó# redaktorów odpowie-
dzialnych za!poszczególne zbiory.

Podzia# zbiorów deponowanych w!Repozytorium odpowiada struk-
turze organizacyjnej Uczelni!– ka'dej z!jednostek ZUT zosta# przy-
porz"dkowany odpowiedni zbiór. Z!kolei ka'dy ze!zbiorów z#o'ony 
jest z!kolekcji!– jednakowych dla ka'dego zbioru i!odpowiadaj"cych 
poszczególnym typom dokumentów.

Deponowa* mo'na takie typy dokumentów, jak: artyku#y, 
ksi"'ki, materia#y dydaktyczne i!konferencyjne, postery, prace 

doktorskie oraz habilitacyjne, a!tak'e prezentacje, sprawozda-
nia oraz inne, niezakwali& kowane do!'adnego z!wymienionych 
typów dokumentów. Sam proces deponowania jest intuicyjny, 
a!dodatkowo mo'na skorzysta* z!zamieszczonych na!stronie Re-
pozytorium instrukcji.

Korzy%ci z!deponowania prac naukowych oraz materia#ów dydak-
tycznych s"!wielostronne; dotycz" zarówno naukowców, uczelni, 
jak i!ca#ego spo#ecze$stwa. Repozytorium zapewnia powszechno%* 
i!szybko%* dost)pu do!prac naukowych, zwi)kszenie cytowalno%ci 
dorobku naukowego i!podniesienie presti'u Uczelni oraz s#u'y wspie-
raniu edukacji studentów!– to!najwa'niejsze korzy%ci  repozytorium 
instytucjonalnego.

Zach)camy spo#eczno%* akademick" do!korzystania z!Repozyto-
rium, deponowania dokumentów i!korzystania z!jego zbiorów, któ-
re, miejmy nadziej), b)d" si) regularnie powi)ksza#y. 

Tekst Agnieszka Bajda
Biblioteka G!ówna ZUT w$Szczecinie

Nowe mo)liwo+ci deponowania prac 
naukowych i%materia'ów dydaktycznych

Dr hab. Stefan Stoja$owski, prof. ZUT i dr hab. Beata My*ków, prof. ZUT przy do*wiadczeniach 
wazonowych z %ytem na terenie uczelnianej Stacji Do*wiadczalnej w Hali Wegetacyjnej

Od lewej: dr hab. Stefan Stoja$owski, prof. ZUT dr hab. Beata My*ków, prof. ZUT, przy komputerze 
dr in%. Magdalena Góralska w laboratorium genetyki molekularnej Katedry Genetyki Hodowli 
i#Biotechnologii Ro*lin
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architekta, historyka sztuki i!konserwatora Eugène’a!Emmanuela 
Viollet-le-Duca z!1875!r. W%ród innych historycznych opracowa$ 
na!ten temat znalaz#y si) równie' bogato ilustrowane: Die architek-
tonischen Ordnungen der Griechen und Römer (Porz"dki architek-
toniczne Greków i!Rzymian) z!1872 r., Die Cisterzienser-abtei Be-
benhausen (1886) Eduarda Paulusa, opisuj"ca opactwo Cystersów 
w!Bebenhausen w!pobli'u Tybingi, czy Die Mittelalterlichen Me-
tall- und Holz-Türen Deutschlands: ihr Bildwerk und ihre Technik 

Tytu# tegorocznego XVIII Tygodnia Bibliotek „Znajdziesz 
mnie w!bibliotece” sta# si) inspiracj" do!przybli'enia u'yt-
kownikom zbiorów archiwalnych, z!których nie korzystaj" 
na!co!dzie$, ale które warto zaprezentowa*, poniewa' wie-

le z!nich jest zdigitalizowanych i!dost)pnych w!wersji cyfrowej, 
mo'na wi)c zapozna* si) z!nimi, nie wychodz"c z!domu. Zbiory 
zaprezentowano w!dwóch formach!– stacjonarnej wystawy, któr" 
mo'na obejrze* przy okazji odwiedzin w!Bibliotece G#ównej ZUT, 
oraz wirtualnej na!pro& lu Facebook biblioteki, eksponuj"cej regio-
nalia. W!zbiorach archiwalnych BG ZUT znajduje si) ponad 4000 
woluminów, wi)c si#" rzeczy zaprezentowano jedynie drobny wy-
cinek tej kolekcji z!lat 1777–1939. W%ród przedstawionych pozycji 
najwi)cej miejsca zaj)#y opracowania naukowe z!dziedziny biolo-
gii, botaniki, entomologii, ichtiologii, ornitologii, a!tak'e ksi"'ki 
z!zakresu architektury i!planowania przestrzennego, historii sztuki 
oraz s#owniki i!leksykony.

Najstarsza z!eksponowanych ksi"'ek pochodzi z!lat 1777–1778 
i!dotyczy entomologii: Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné 
zwöl% en Ausgabe des Natursystems to!dwutomowe opracowanie au-
torstwa niemieckiego zoologa Johanna Augusta Johanna Ephraima 
Goeze, który zas#yn"# pierwszym opisem niesporczaka, okre%lonego 
przez badacza mianem „kleinen Wasserbär” (ma#y nied(wied( wod-
ny)1. Szczególnie efektowne s"!pozycje bogato ilustrowane z!zakresu 
botaniki i!zoologii: Die Orchidaceen Deutschlands: Deutsch: Oester-
reich und der Schweiz (1894) Maxa Schulzego opisuj"ca storczyki 
wyst)puj"ce na!terenie Niemiec, Austrii i!Szwajcarii; Die Grosschmet-
terlinge und Raupen Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung 
der biologischen Verhältnisse: ein Bestimmungewerk und Handbuch 
für Sammler, Schulen, Museen u. alle Naturfrennde (1907), doty-
cz"ca du'ych motyli i!g"sienic Eropy -rodkowej; Naturgeschichte 
der Vögel Mitteleuropas (Bd. 7 Ibisse Flughühner, Trappen, Kra-
niche, Rallen) (1905), czyli historia naturalna ptaków Europy Jo-
hanna Friedricha Neumanna; Vögel Europas: die Vögel Europas 
mit besonderer Rücksicht auf Temmineck’s Manuel d’ Ornitholo-
gie (1845?)!– kolejna pozycja z!dziedziny ornitologii; Taschen& ora 
des Alpen-Wanderers: 207 colorirte und 10 schwarze Abbildungen 
von verbreiteten Alpenp& anzen (1904)!– ilustrowany kieszonkowy 
przewodnik po!0 orze Alp.

Interesuj"c" pozycj" jest wyczerpuj"ca relacja z!ekspedycji nauko-
wej Carla Chuna, niemieckiego zoologa i!oceanobiologa, maj"cej 
na!celu badanie g#)bin morskich ko#a podbiegunowego: Aus den Tiefen 
des Weltmeeres: Schilderungen von der deutschen Tiefsee-Expedition 
(1900). Ekspedycja wyruszy#a 1 sierpnia 1898!r. Wyprawa na!statku 
„Valdivia” dotar#a do!Wyspy Bouveta (Bouvetøya), Wysp Kerguelena 
i!innych wysp w!tym rejonie. Zako$czy#a si) w!Hamburgu 30 kwiet-
nia 1899!r. Szczególny walor ksi"'ki stanowi" ilustracje wykonane 
ró'nymi technikami!– jest ich #"cznie 438.

Jak wspomniano wy'ej, spora cz)%* prezentowanych archiwaliów 
dotyczy architektury, równie' w!aspekcie historycznym, i!plano-
wania przestrzennego. Jedn" z!takich prac jest Dictionnaire raison-
né de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, czyli s#ownik 
%redniowiecznej architektury francuskiej autorstwa francuskiego 

1 Greven H.!(2015). About the little water bear: a!commented translation of Goeze’s note 
“Ueber den kleinen Wasserbär” from 1773. Acta Biologica Benrodis, 17, pp. 1–27.

„Znajdziesz mnie w%bibliotece”, 
czyli archiwalia w%zbiorach 
Biblioteki%G'ównej ZUT w%Szczecinie

Fragment wystawy „Znajdziesz mnie w#bibliotece#– skarby z#archiwalnych zbiorów 
BG ZUT w#Szczecinie”

Fragment wystawy „Znajdziesz mnie w#bibliotece#– skarby z#archiwalnych zbiorów 
BG ZUT w#Szczecinie”
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(-redniowieczne drzwi metalowe i!drewniane w!Niemczech: ich rze(-
by i!technologia) z!1905 r.

Na!wystawie znalaz#y si) tak'e prace o!tematyce architektonicz-
nej i!planistycznej dotycz"ce wspó#czesnych i!nowoczesnych dla 
ówczesnych autorów rozwi"za$. Dzi)ki nim mo'emy pozna* wa-
runki mieszkaniowe przedwojennych Niemców. Zaprezentowano 
m.in. jeden z!folderów opracowania Entwürfe zu Kleinwohnungen, 
proponuj"cy projekty ma#ych mieszka$. Folder 1 z!1909!r. zawie-
ra projekty domków jednorodzinnych, które raczej trudno wi)k-
szo%ci wspó#czesnych odbiorców uzna* za!ma#e mieszkania wed#ug 
dzisiejszych standardów. Jest równie' pozycja opisuj"ca zagadnie-
nia budownictwa mieszkaniowego w!Berlinie lat 20. XX w.: Berli-
ner Wohnungsbauten aus ö' en tlichen Mitteln: die Verwendung der 
Hauszinssteuer-Hypotheken autorstwa Jacoba Schallenbergera. Mo-
'emy równie' pozna* warunki panuj"ce na!ówczesnej wsi niemiec-
kiej dzi)ki ksi"'ce Das Dorf: seine P& ege und Gestaltung, w!której 
Werner Lindner przedstawia zasady prawid#owego planowania za-
budowa$ wiejskich i!ich konserwacji. Zaprezentowano tak'e publi-
kacj) dotycz"c" historii sztuki: Geschichte der technischen Künste 
pod redakcj" Bruno Buchera z!1875!r. Wystaw) uzupe#ni#y leksy-
kony i!encyklopedie dziedzinowe.

Odwiedzaj"c Bibliotek) G#ówn", mo'na równie' obejrze* wysta-
w) z#o'on" z!przedmiotów przez lata pozostawianych w!ksi"'kach 
przez czytelników i!skrz)tnie gromadzonych przez bibliotekarzy.

Równolegle z!wystawami stacjonarnymi zaprezentowano archi-
walne pomeranica ze!zbiorów Biblioteki G#ównej na!koncie Facebo-
ok. W%ród zamieszczanych pozycji znalaz#y si) ksi"'ki i!czasopisma 
dotycz"ce ró'nych aspektów historii Szczecina i!regionu. Kolejno 
pojawia#y si):

Flora Sedinensis exhibens plantas phanerogamas spontaneas nec 
non plantas praecipuas agri Swinemundii autorstwa Friedricha Wil-
helma Gottlieba Rostkoviusa i!Wilhelma Ludwiga Ewalda z!1824!r. 
Friedrich Wilhelm Gottlieb Rostkovius, lekarz, botanik i!mykolog, 
odkrywca przesi"kry okó#kowej Hydrilla verticillata w!Jeziorze D"b-
skim. W!Jeziorze Binowskim na!po#udniowym kra$cu Puszczy Bu-
kowej znalaz# nowy dla Niemiec gatunek!– jezierz) gi)tk" Najas & e-
xilis opisany w!tej pozycji. Rostkovius opisa# tak'e szereg nowych 
taksonów grzybów jako wspó#autor publikacji Die Pilze Deutsch-
lands z!lat 1828–1848. Przy nazwach naukowych opisanych przez 
niego gatunków i!rodzajów dodawany jest skrót jego nazwiska Rostk. 
Na!jego cze%* Friedrich Gottlob Hayne nazwa# gatunek %wietlika 
Euphrasia rostkoviana. 

Stettiner Entomologische Zeitung (Entomologische Zeitung. He-
rausgegeben von dem Entomologischen Verein Zu Stettin); Jah-
resbericht des Entomologischen Vereins zu Stettin (Szczeci$skie 
Wiadomo%ci Entomologiczne), ukazuj"ce si) w!latach 1871–1944. 
Znane i!cenione w!Niemczech czasopismo, miesi)cznik i!kwartal-
nik Szczeci$skiego Towarzystwa Entomologicznego, po%wi)cone 
badaniom owadów i!ukazuj"ce si) nieprzerwanie w!latach 1840–
1944, najpierw u!Hessenlanda w!Szczecinie, pó(niej w!Berlinie 
i!Lipsku, a!w!ko$cu ponownie w!Szczecinie ju' jako Stettiner En-
tomologische Zeitung Herausgegeben Mit Unterstutzung Der Stadt 
Stettin Vom Entomologischen Verein Zu Stettin. Ogó#em ukaza#o 
si) 105 tomów.

Pismo po%wi)cone archeologii, historii, kulturze ludowej oraz 
ochronie zabytków na!terenie Pomorza ukazuj"ce si) w!latach 1887–
1942: Monatsblätter, wydawane przez Towarzystwo Historii i!Sta-
ro'ytno%ci Pomorza (Gesellscha%  für Pommersche Geschichte und 
Altertumskunde) z!siedzib" w!Szczecinie. Za#o'one w!1887!r. z!ini-
cjatywy ówczesnego przewodnicz"cego Towarzystwa Historycznego 
Hugona Lemckego. Poza tym zamieszczane by#y w!nim informacje 
o!bie'"cej dzia#alno%ci Towarzystwa Historycznego. Hugo Lemc-
ke jest autorem cyklicznych publikacji równie' po%wi)conych za-
bytkom i!historii Pomorza: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Re-
gierungsbezirks Stettin: herausgegeben in au% rage der Gesellscha%  
für Pommerische Geschichte und Altertumskunde, którego jeden 
z!tomów zosta# zaprezentowany przy okazji wystawy. Przybli'aj"c 
u'ytkownikom literatur) archiwaln" dotycz"c" Pomorza, trudno 
pomin"* przemys# stoczniowy. Wybór pad# na!dwie pozycje: opra-
cowanie jubileuszowe z!okazji 50 lat dzia#alno%ci stoczni „Vulcan” 
50 Jahre Schi(  au 1857–1907: zum 50 Jährigen Bestehen der Stetti-
ner Maschinenbau Actien Gesellscha%  „Vulcan”. Nale'y w!tym miej-
scu podkre%li*, 'e!„Vulcan” powsta# jako przedsi)biorstwo stocz-
niowe, ale w!1857!r. nazw) zmieniono na!Stettiner Maschinenbau 
AG „Vulcan” (Szczeci$skie Towarzystwo Budowy Maszyn „Vulcan” 
SA), a!na!nowym wydziale uruchomiono tak'e budow) parowozów. 
Druga publikacja wydana w!1903!r. jako jeden z!zeszytów Magazynu 
Stowarzyszenia In'ynierów Niemieckich, czyli Zeitschri%  des Vere-
ines Deutscher Ingenieure, po%wi)cona jest wybudowanemu przez 
stoczni) kablowcowi „Stephan”. Z!histori" statku mo'na zapozna* 
si) tak'e po!polsku dzi)ki publikacji Andrzeja Banaszka, profeso-
ra Wydzia#u Techniki Morskiej i!Transportu: Historia kablowca 
s.s. „Stephan” i!jego rola w!rozwoju niemieckiej sieci transkontynen-
talnych kablowych po")cze* telegra$ cznych na!pocz)tku XX!wieku 
(Logistyka, nr!3/2015, s. 136).

W%ród zaprezentowanych na!wystawie publikacji nie mog#o rów-
nie' zabrakn"* akcentu zwi"zanego z!histori" szkolnictwa technicz-
nego i!rolniczego w!naszym mie%cie:

Wystawa „Znajdziesz mnie w#bibliotece, czyli pozostawione w#ksi)%kach”

Ilustracje z#ksi)%ki Hugo Lemckego Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin: 
herausgegeben in auftrage der Gesellschaft für Pommerische Geschichte und Altertumskunde
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Bericht über die Königliche Höhere Maschinenbauschule zu Stet-
tin 1907–1911, Stettin: Hermann Saran, 1911 (Raport Królewskiej 
Szko#y Budowy Maszyn w!Szczecinie z!lat 1907–1911). Znajdzie-
my w!nim nazwiska ca#ej kadry dydaktycznej, plany zaj)*, har-
monogramy wycieczek edukacyjnych, dane dotycz"ce stypendiów 
i!zwolnie$ z!op#at, wykazy podr)czników. Szczególnie interesu-
j"ce s"!zadania egzaminacyjne wraz z!listami studentów, którzy 
uko$czyli szko#).

Z!kolei ksi"'ka Die Landwirtscha% skammer für die Provinz Pom-
mern jest raportem z!dzia#alno%ci Izby Rolniczej Regionu Pomorskie-
go z!1931!r. Pocz"tkowo mia#a ona swoj" siedzib) przy Werderstrasse 
25 (Królowej Korony Polskiej), pó(niej przy Kreckower Strasse 41 
(Mickiewicza 41). Obecnie w!budynku mie%ci si) Wojewódzki Urz"d 
Pracy. W!opracowaniu znajduje si) m.in. informacja na!temat pierw-
szej wy'szej szko#y rolniczej, czyli Höhere Lehranstalt für Praktische 
Landwirte in Stettin. Instytut mia# za!zadanie, w!ci"gu 11-miesi)cz-
nego kursu, przygotowa* wykwali& kowanych rolników, gotowych 
do!kierowania %rednimi i!du'ymi gospodarstwami rolnymi. Szko#a 
powsta#a w!1923!r. i!do!chwili opublikowania opracowania w!1931!r. 
uko$czy#o j"!ok. 400 osób. Szko#a mia#a doskona#e warunki: dwie 
sale wyk#adowe, czytelni), ksi)garni) i!znakomicie zaopatrzon" bi-
bliotek). Zaj)cia praktyczne odbywali s#uchacze w!obiektach nale-
'"cych do!Izby Rolniczej, m.in. w!gospodarstwach do%wiadczalnych 
oraz parku maszyn rolniczych.

W!ci"gu Tygodnia Bibliotek uda#o si) zaprezentowa* zaledwie 
fragment bogatej kolekcji archiwaliów znajduj"cych si) w!zbiorach 
Biblioteki G#ównej, wi)c tego rodzaju przedsi)wzi)cia b)d" si) cy-
klicznie odbywa*, tak by zapozna* u'ytkowników z!dokumentami, 
z!których na!co!dzie$ nie korzystaj"

Przygotowa!a:
Agnieszka Bajda, 

Biblioteka G!ówna ZUT w$Szczecinie
Ilustracja z#ksi)%ki 50 Jahre Schi! bau 1857–1907: zum 50 Jährigen Bestehen der Stettiner 
Maschinenbau Actien Gesellschaft „Vulcan“

Slajd z#prezentacji w#ramach sesji online „Jak przeprowadzi+ przegl)d literatury z#Web of Science”

Wyszukiwanie literatury 
na%podstawie cytowa,
Przegl"d literatury to!zbiór najbardziej istotnych i!znacz"cych 

publikacji dotycz"cych okre%lonego zakresu tematycznego. 
Rozpoczynanie przegl"du (róde# naukowych do!pracy nauko-
wej, magisterskiej lub in'ynierskiej w!wi)kszo%ci baz danych 

wygl"da podobnie!– wybieramy jedn" z!opcji, jak wyszukiwanie 
proste lub zaawansowane, konstruujemy zapytanie i!otrzymujemy 
list) wyników. Selekcjonuj"c wygenerowane (ród#a mo'na zastoso-
wa* & ltry ograniczaj"ce wyniki do wymaganego roku wydania pu-
blikacji, typu dokumentu, wydawcy czy najcz)%ciej poszukiwanej 
opcji pe#nego tekstu, Open Access i in.

Stworzona dla naukowców Baza Web of Science – produkt & r-
my Clarivate Analytics jest najwi)ksz" na %wiecie baz" cytowa$ 
publikacji naukowych. Platforma umo'liwia dost)p do! danych 
na!podstawie 1,7 mld cytowanych referencji z!171 mln rekordów. 
Dzi)ki tak rozbudowanej sieci cytowa$ otwieraj" si) nowe mo'li-
wo%ci, czyli wyszukiwanie dokumentów powi"zanych tematycz-
nie z!wybran" publikacj" na!podstawie sieci cytowanych odnie-
sie$. Brane s"!pod uwag) publikacje cytowane i!artyku#y cytuj"ce.

Jedn" z!mo'liwo%ci jest wyszukiwanie tematyczne z!zaznaczeniem 
pola Topic. Na!podstawie zastosowanej kwerendy system wygeneruje 
okre%lony zestaw wyników. Mo'na je!posegregowa* wed#ug liczby 
cytowa$ i!otworzy* widok pe#nego rekordu wybranej pozycji z!listy. 
W!panelu po prawej stronie widoczna b)dzie sie* Citation Network 
czyli system powi"za$ dla naszego dokumentu. Algorytm odnajdu-
je prace, które powi"zane s" z!nasz", a!wi)c reprezentuj" podobny 
obszar badawczy.

Mo'emy sprawdzi* Citations (Times Cited) dla wybranej publika-
cji czyli list) dokumentów, które zacytowa#y nasz dokument z po-
dzia#em na bazy, z których pochodz" te prace. Mo'na sprawdzi* 
referencje zacytowane do!naszej wybranej pozycji!– Cited Referen-
ces. Funkcja View Related Records pozwala sprawdzi* rekordy, któ-
re dziel" bibliogra& ) z!nasz" prac", czyli publikacje, które poruszaj" 
si) w!podobnym obszarze badawczym, skoro korzystaj" z!tych sa-
mych (róde#, a!niekoniecznie by#yby do!odnalezienia na!podstawie 
s#ów kluczowych.
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Web of Science#– widok pe$nego rekordu dokumentu z#zaznaczonymi wska,nikami sieci cytowa-

Web of Science#– widok listy wyników z#zaznaczon) lokalizacj) narz"dzia do#analizy rezultatów wyszukiwania

Web of Science#– widok rekordów pogrupowanych za#pomoc) narz"dzia Analyze Results
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Wygenerowan" list) rezultatów przeprowadzonej kwerendy mo'-
na podda* selekcji i!pogrupowa*. S#u'y do!tego u'yteczne narz)dzie 
do!analizy rezultatów wyszukiwania. Funkcja Analyze Results po-
zwala wygenerowa* gra& czn" interpretacj) naszego znalezionego 
zestawu dokumentów w!postaci tzw. kafelków. 

„Kafelki” obrazuj" grupy wyników kwerendy dla okre%lonej kate-
gorii np. roku wydania, nazwiska autorów, typu dokumentów, typu 
(ród#a, nazwy konferencji czy instytucji & nansuj"cej badania itd. 
Ka'dy „kafelek” jest interaktywny i prowadzi do powi"zanych i po-
grupowanych rekordów. 

Wiadomo, 'e!najbardziej poszukiwane s"!dokumenty z!dost)pem 
do!pe#nego tekstu. Je'eli pe#ny tekst jest dost)pny online, to!zainsta-
lowana wtyczka EndNote Click (wcze%niej Kopernio) wyszuka tekst 
dokumentu i!przekieruje do!(ród#a.

Przeprowadzenie wyszukiwania mo'liwe jest bez logowania do!w#a-
snego konta na!platformie, ale ju' zapisywanie listy rezultatów, zarz"-
dzanie wynikami i!si)ganie do!historii wyników mo'liwe jest tylko 
po!zalogowaniu do indywidualnego konta u'ytkownika.

Pos#ugiwanie si) baz" Web of Science przy dokonywaniu przegl"-
du literatury stwarza mo'liwo%* zastosowania odmiennej strategii 

wyszukiwawczej. Uwzgl)dnianie wska(ników cytowa$ pozwala posorto-
wa* list) wyników wed#ug trafno%ci oraz dodatkowo wed#ug popularno-
%ci w!okre%lonej dziedzinie naukowej na!podstawie wska(ników cytowa$.

Web of Science to!baza subskrypcyjna, z!której korzysta* mo'-
na tylko w!sieci uczelnianej lub #"cz"c si) przez VPN1 z!sieci" ZUT.

Wi)cej informacji znajduje si) w!bogatych zasobach szkoleniowych 
bazy Web of Science. Dost)p do!bazy mo'na uzyska* ze!strony do-
mowej Biblioteki G#ównej www.bg.zut.edu.pl2.

Netogra- a
Kapczy$ski M., Jak przeprowadzi+ przegl)d literatury z!Web of Science, 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/jak-przeprowa-
dzic-przeglad-literatury/ (dost)p 24.09.2020).

Szafra$ski L., Strategia wyszukiwania informacji, https://www.youtu-
be.com/watch?v=T0YiWkZ3cbI (dost)p 19.03.2021).

Przygotowa!a: Joanna Rudna
Biblioteka G!ówna ZUT w Szczecinie

1  Instrukcja kon& gurowania komputerów domowych z!sieci" ZUT znajduje si) na!stronie 
www.bg.zut.edu.pl w!zak#adce: Dydaktyka/Pomoc bibliotekarza.

2  Zak#adka Bazy danych/Web of Science

Web of Science#– widok ikonki sygnalizuj)cej odnalezienie pe$nego tekstu za#pomoc) wtyczki EndNote Click

Dr!in'.!Anna .ywicka z!Katedry Mikrobiologii i!Biotechnologii 
Wydzia#u Biotechnologii i!Hodowli Zwierz"t uzyska#a stypendium 
na!odbycie sta'u naukowego w!Centrum In'ynierii Biologicznej 
na!Uniwersytecie Minho w!Bradze (Portugalia).

Stypendium w!wysoko%ci 55 000 z# przeznaczone b)dzie na!odby-
cie czteromiesi)cznego sta'u naukowego w!ramach programu sty-
pendialnego im. Mieczys#awa Bekkera, prowadzonego przez Naro-
dow" Agencje Wymiany Akademickiej (NAWA). 

– Wyjazd jest zaplanowany od!maja do!sierpnia. To!jest mój pierwszy 
sta' zagraniczny, dlatego jestem bardzo podekscytowana. W!czasie 
realizacji sta'u b)d) stara#a si) opracowa* no%nik do!doustnego dostar-
czenia leków na!bazie celulozy bakteryjnej. Zastosowanie takiego no-
%nika mo'e poprawi* dostarczenie leku!do!miejsca docelowego poprzez 
lepsz" biodystrybucj) w!organizmie pacjenta!– mówi Anna .ywicka.

Sta' odb)dzie si) pod opiek" prof.!Miguela Gamy, %wiatowej klasy 
specjalisty z!zakresu biotechnologii, który jest wspó#autorem ponad 
320 publikacji. Bra# udzia# zarówno jako kierownik, jak i!cz#onek ze-
spo#u w!26 projektach badawczych i!wdro'eniowych. Wiele z!pro-
ponowanych przez jego zespó# rozwi"za$ zosta#o opatentowanych 
i!wdro'onych do!przemys#owej produkcji. Badania prowadzone przez 
jego zespó# (, e FUNCARB!– FUNctional and CARBohydrates Na-
nobiotechnology Group) maj" na!celu opracowywanie nowych ma-
teria#ów biomedycznych na!bazie w)glowodanów, w!tym równie' 
celulozy bakteryjnej do!zastosowa$ biomedycznych.

Celem programu jest wsparcie naukowców i!nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w!polskich uczelniach oraz jednostkach 

Ze%Szczecina do%Portugalii

naukowych w!d"'eniu do!doskona#o%ci naukowej poprzez umo'-
liwienie im odbycia sta'u podoktorskiego, prowadzenia bada$ na-
ukowych lub pozyskania materia#ów do!pracy naukowej w!renomo-
wanych o%rodkach zagranicznych.

Opracowanie: Wydawnictwo Uczelniane
Zdj#cie: Marta Woroszy!o 
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kawie i!ciastku oraz dyskutowaniu!– czyli tzw. $ ka. Szwedzi bardzo 
lubi" celebrowa* ró'ne wydarzenia wspólnie, np. po!z#o'eniu pracy 
doktorskiej odbywa si) taka ma#a uroczysto%* o!nazwie spika, czyli 
przybicie pracy doktorskiej gwo(dziem do!drewnianej deski, a!po-
tem oczywi%cie kawa i!ciastko! Ciekawym mini%wi)tem jest równie' 
dzie$ cynamonowej bu#eczki!– kanelbulle!– ka'dy musia# zje%* cho-
cia' jedn". Ostatnim z!takich wydarze$, które szczególnie utkwi#o 
mi!w!pami)ci, by#o wspólne %wi)towanie wydanych publikacji!– razem 
z!naszym zespo#em badawczym lub wspólnie z!ca#ym wydzia#em, 
gdy kto% z!pracowników opublikowa# swoje badania np. w!Nature.

Kontakt z!by#ymi i!sta#ymi cz#onkami zespo#u mam do!dzisiaj. 
Mam nadziej), 'e!w!przysz#o%ci b)d) mog#a pojecha* tam jeszcze raz 
na!d#u'ej!– „Lika barn leka!bäst”!– podobne dzieci najlepiej si) bawi".

Justyna Pelc
Wydzia! Kszta!towania (rodowiska i$Rolnictwa

Zdj#cie: Anne-Sophie Quatela

Szwecja to!obowi"zkowy punkt na!mapie w)drówki ka'dego mi-
#o%nika ro%lin. Gdzie przecie', jak nie w#a%nie w!ojczy(nie Karola 
Linneusza, mo'na mocniej poczu* ducha botaniki i!zdoby* wi)-
cej inspiracji do!dalszego zg#)biania tajemnic królestwa Plantae?

Podejmuj"c decyzj) o!wyje(dzie do!Göteborga, nie spodziewa#am 
si), 'e!b)dzie to!tak fantastyczna przygoda. Wymiana mi)dzynaro-
dowa da#a mi!ogromn" lekcj) 'ycia oraz mo'liwo%* poznania wie-
lu wspania#ych i!wyj"tkowych ludzi z!ca#ego %wiata. W!Szwecji nie 
ma!problemu z!porozumieniem si), poniewa' ponad 90% osób zna 
j)zyk angielski. Uniwersytet jest nowoczesny, wydzia#, w!którym 
odbywa#am sta', znajduje si) na!terenie ogrodu botanicznego. Miejsce 
to!zachwyca szczególnie w!maju. Studia w!Szwecji dla obywateli UE 
s"!darmowe, niestety na!doktorat dosta* si) jest trudniej, poniewa' 
na!jedno miejsce przypada bardzo wielu kandydatów.

Podczas sta'u pracowa#am w!projekcie zajmuj"cym si) hodow-
l" pszenicy odpornej na!stres solny w!grupie badawczej profesora 
Henrika Aronssona (https://www.gu.se/en/research/saline-farming-
molecular-breeding-of-salt-tolerant-wheat). W!projekt ten zaanga-
'owane by#o dziewi)* krajów: Szwecja, Dania, Norwegia, Holandia, 
Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Bangladesz i!Chiny. Nasza grupa 
badawcza zajmowa#a si) poszukiwaniem markerów stresu solne-
go w!pszenicy po%ród czynników transkrypcyjnych. Pierwsze trzy 
miesi"ce sta'u min)#y g#ównie na!analizach bioinformatycznych 
i!przyrównywaniu sekwencji bia#kowych oraz planowaniu do%wiad-
cze$. No!w#a%nie, planowanie wed#ug mnie jest to!drugie po!lagom 
(„w!sam raz”) s#owo opisuj"ce szwedzki styl pracy i!'ycia!– wszystko 
musi by* przedyskutowane i!zaplanowane perfekcyjnie. Odbywa#o 
si) to!g#ównie na!%rodowych lab meetingach o!7.30!– poniewa' pro-
fesor uwa'a#, 'e!spotkania o!tej godzinie nie zaburzaj" harmonogra-
mu pracy w!ci"gu dnia!– i!w!sumie mia# racj). Dzi)ki temu, mimo 
'e!grupa badawcza liczy#a oko#o 10 osób, ka'dy by# na!bie'"co z!tym, 
co!dana osoba robi, na!jakim etapie jest jej do%wiadczenie. Mogli%my 
przewidzie*, kiedy mniej wi)cej zrobimy kolejny krok!– jako zespó#.

Kolejne miesi"ce sta'u odbywa#y si) ju' g#ównie w!laboratorium 
biologii molekularnej oraz na!cotygodniowych spotkaniach przy 

Sta) Erasmus Plus 
na%Uniwersytecie w%Göteborgu

Ogród botaniczny w Göteborgu

Zespó$ badawczy wspólnie *wi"tuje wydanie publikacji
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Castells, czyli wie'e z#ludzi, to#tradycja wywodz"-
ca si$ z#Katalonii, licz"ca ponad 200 lat. Polega 
na#wznoszeniu wie' z#ludzkich cia!#– tworz" one 
niezwyk!e konstrukcje, wsparte na#solidnej ba-
zie i#zwie(czone ) ligranow" postaci" unosz"c" 
w#gór$ r$k$…

Lokalna tradycja castells sta#a si) inspiracj" i!symbolem kur-
su SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalisa-
tion), organizowanego przez katalo$ski Uniwersytet Rovira i!Vir-
gili w!Tarragonie. Intensywny kurs prowadzony jest w!formule 
„train the trainer”; warunkiem udzia#u w!nim jest zobowi"zanie 
poszczególnych uczestników oraz ich macierzystej uczelni do!prze-
prowadzenia cyklu szkole$ i!warsztatów wewn)trznych z!zakresu 
umi)dzynarodowienia kszta#cenia i!komunikacji mi)dzykulturo-
wej w!swojej instytucji. Grup" docelow" szkole$ wewn)trznych 
s"!pracownicy administracyjni i!inne osoby nieb)d"ce nauczycie-
lami akademickimi. Dlaczego? Cytuj"c twórców SUCTI: „(…)je%li 
pracownicy administracyjni s"!przekonani o!znaczeniu i!warto%ci 
dodanych wynikaj"cych z!umi)dzynarodowienia uczelni, mog" sta* 
si) prawdziwymi no%nikami „zmiany”. W!ten sposób mog" wnie%* 
istotny wk#ad w!proces wewn)trznej instytucjonalnej zmiany na-
stawienia do!umi)dzynarodowienia i!sprawi*, 'e!uczelnie stan" si) 
rzeczywi%cie umi)dzynarodowione”. 

Z!uwagi na!oczekiwane rezultaty szkolenia oraz fakt, 'e!jego tre%ci 
odpowiadaj" zdiagnozowanym potrzebom Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w!Szczecinie, Uczelnia oddelegowa#a 
na!to!szkolenie pracowników Dzia#u Mobilno%ci Mi)dzynarodowej 
(Agat) Brusk", Joann) Wójtowicz). Pomimo pandemii wszystkim 
uczestnikom uda#o si) dotrze* na!miejsce szkolenia bez wi)kszych 
przeszkód. Tym samym kolejna edycja kursu SUCTI, przeprowa-
dzona w!dniach 10±14 maja 2021 roku, sta#a si) faktem. Pi)* uczelni 
z!trzech krajów, uczestnicy reprezentuj"cy cztery narodowo%ci, wiele 
osób z!do%wiadczeniem kilkuletniego pobytu poza swoim krajem… 
Okaza#o si) to!prawdziwym tyglem %cieraj"cych si) opinii, pogl"-
dów i!emocji. 

Intensywny, 5-dniowy, kurs SUCTI sk#ada si) z!trzech modu-
#ów: z!porcji wiedzy z!zakresu umi)dzynarodowienia kszta#cenia 
(tendencje, za#o'enia, ró'ne strategie instytucjonalne), warsztatu 
komunikacji mi)dzykulturowej oraz treningu umiej)tno%ci tre-
nerskich. Tre%ci podawane s"!bardzo dynamicznie, uczestnicy 
anga'owani s"!bez przerwy w!„burz) mózgów”, debaty, wymian) 
argumentów w!poszczególnych obszarach. Jednocze%nie, %wiado-
mi zobowi"zania poprowadzenia zaj)* dla pracowników swojej 
uczelni macierzystej, zadaj" sobie stale pytanie, czy i!w!jaki spo-
sób w#"czy* dany element do!naszego wewn)trznego programu. 
Podane tre%ci trzeba prze& ltrowa* przez specy& k) w#asnej uczelni 
i!grupy docelowej, tak aby zrealizowa* za#o'enia SUCTI: popraw) 
komunikacji i!wspó#pracy pomi)dzy poszczególnymi jednostka-
mi, budowanie empatii w!kontaktach ze!studentami i!z!pracow-
nikami zagranicznymi, wyposa'enie pracowników administracji 

w!wiedz) i!kompetencje u#atwiaj"ce prac) i!komunikacj) w!mi)-
dzykulturowym %rodowisku uczelni wy'szej. Pierwszy spraw-
dzian odbywa si) ju' w!trakcie szkolenia!±�ko$cowym zadaniem 
uczestników, nad którym pracuj" „po!godzinach”, w!trakcie ca-
#ego tygodnia, jest przygotowanie i!przeprowadzenie prezentacji 
wybranego *wiczenia lub zagadnienia dla forum z#o'onego z!po-
zosta#ych uczestników, trenerów SUCTI oraz pracowników Uni-
wersytetu Rovira i!Virgili. 

SUCTI to!program szkoleniowy, opracowany w!wyniku realiza-
cji projektu strategicznego programu Erasmus+ w!latach 2017±2019, 
skupiaj"cego 9 europejskich uczelni i!instytucji. Pomys#odawczyni" 
i!koordynatork" projektu jest Marina Casals, kierownik dzia#u Inter-
national Relations na!Uniwersytecie Rovira i!Virgili. Projekt okaza# 
si) du'ym sukcesem. Podawany jest przez Komisj) Europejsk" jako 
przyk#ad dobrej praktyki w!zakresie umi)dzynarodowienia „w!domu” 
oraz jako%ciowego podej%cia do!zagranicznej mobilno%ci szkolenio-
wej; autorzy projektu zapraszani s"!na!mi)dzynarodowe fora. Sukces 
SUCTI sta# si) baz" kolejnego projektu zaproponowanego przez jed-
nego z!partnerów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w!Poznaniu. 
Aktualnie (w!latach 2019±2022) konsorcjum pracuje nad projektem 
SUCTIA!– Systemic University Change Towards Internationalisation 
for Academia, adresowanym do!nauczycieli akademickich. Na!pew-
no warto %ledzi* rozwój tego przedsi)wzi)cia!

Kurs SUCTI rozpoczyna si) od!intryguj"cego pytania: Który ele-
ment wie'y ludzkiej jest najwa'niejszy? Osoby uczestnicz"ce w!szko-
leniach organizowanych przez Dzia# Mobilno%ci Mi)dzynarodowej 
ZUT nie b)d" mia#y problemu z!odpowiedzi". Ju' wkrótce zapro-
simy na!zaj)cia, które wyposa'" uczestników w!narz)dzia znacznie 
u#atwiaj"ce codzienn" prac) w!kontakcie ze!studentami i!z!pracow-
nikami reprezentuj"cymi ró'ne kultury. 

Strona projektu SUCTI: https://suctiproject.com/
Strona projektu SUCTIA: https://suctia.com/

Agata Bruska 
Dzia! Mobilno)ci Mi#dzynarodowej

Zdj#cie: Marina Casals

SUCTI, czyli systemowa 
zmiana%w%kierunku 
umi(dzynarodowienia uczelni

Uczestnicy szkolenia SUCTI, maj 2021
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Dobiegaj"cy ko$ca rok akademicki 2020/2021 wi"za# si) z!wielo-
ma wyzwaniami. Dzia#alno%* samorz"dowa w!dobie pandemii 
koronawirusa by#a trudna, niekiedy zaskakuj"ca i!nieprzewi-
dywalna, ale dzi)ki pracy online uda#o nam si) zaj"* sprawa-

mi, do!których dotychczas nie przywi"zywano wagi. Izolacja spo#eczna 
pokaza#a, jak bardzo brakuje nam drugiego cz#owieka; jeszcze bardziej 
docenili%my wspó#prac) i!'ywy kontakt ze!spo#eczno%ci" akademick". 

Rok akademicki rozpocz)li%my, jako jedni z!niewielu w!Polsce, wiel-
kimi otrz)sinami online. Dla nowych studentów przygotowali%my 
pakiety powitalne. Dzi)ki uprzejmo%ci w#adz Uczelni otrzymali%my 
nowe biuro parlamentu, które ostatnio remontowali%my i!urz"dzali-
%my, tak aby by#o gotowe na!wznowienie naszej stacjonarnej dzia#al-
no%ci w!pa(dzierniku 2021!r. Pierwszy raz zorganizowali%my w!pe#ni 
online wybory do!samorz"dów wydzia#owych, a!tak'e przygotowa-
li%my dla ca#ej spo#eczno%ci studentów ofert) bluz z!logiem ZUT.

Uczestniczyli%my w!Dniach Otwartych ZUT, odpisuj"c na!pytania 
kandydatów zadawane na!live chat, a!tak'e przygotowali%my & lmy 
promocyjne. Zorganizowali%my kilka konkursów oraz wspierali%my 
wszystkie przedsi)wzi)cia organizowane przez Uczelni).

Pomimo dziel"cych nas kilometrów na!co!dzie$ wspierali%my Uczel-
ni), bior"c udzia# w!zdalnych posiedzeniach Senatu ZUT, Rady Uczel-
ni i!ró'nych komisji. Reprezentowali%my studentów ZUT-u!w!Par-
lamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, na!Forum Uczelni 
Technicznych oraz w!Porozumieniu Samorz"dów Uczelni Rolni-
czych, gdzie tworzymy komisj) bran'ow".

Nowi studenci uczestniczyli w!szkoleniach z!tematyki dotycz"cej 
praw studenta, a!cz#onkowie Parlamentu podnosili swoje kompetencje, 

bior"c udzia# m.in. w!presti'owych warsztatach „In'ynier!– lider ze-
spo#u”, organizowanych przez Forum Uczelni Technicznych.

W!listopadzie br. wraz z!pracownikami Dzia#u ds. Studenckich 
ZUT w#"czyli%my si) w!organizacj) VI Ogólnopolskiej Sesji Kó# Na-
ukowych. Wraz z!samorz"dami studenckimi ze!szczeci$skich i!ko-
szali$skich uczelni zorganizowali%my akcj) „Student studentowi 
bratem!– Studencka Ostoja Solidarno%ci 2020”, maj"c" na!celu wspar-
cie studentów i!pracowników na!co!dzie$ walcz"cych z!pandemi".

Jeste%my w!mediach spo#eczno%ciowych rzetelnym (ród#em in-
formacji na!temat dzia#alno%ci naszej uczelni, promowali%my ró'ne 
formy pomocy materialnej, a!tak'e przygotowali%my ofert) ubez-
piecze$ zdrowotnych dla studentów. Przez ca#y rok przedstawiciele 
Prezydium Parlamentu Samorz"du Studenckiego ZUT s"!w!sta#ym 
kontakcie z!w#adzami Uczelni. Wspólnie podejmujemy decyzje do-
tycz"ce m.in. realizowania zaj)* uczelnianych oraz formy spraw-
dzania post)pów w!nauce.

Mijaj"cy czas pozwoli# nam przygotowa* kilka ciekawych projek-
tów, których realizacj) rozpoczniemy w!nowym roku akademickim. 
Pe#ni nadziei, energii do!dzia#ania i!optymizmu czekamy na!spotka-
nie w!nowym roku akademickim w!bezpo%rednim kontakcie. Dzi)-
kuj) studentom za!to, 'e!byli z!nami, a!w#adzom Uczelni za!otwar-
to%* na!nasze pomys#y i! 'yczliwo%* we! wspó#pracy.

Do!mi#ego zobaczenia!
Przygotowa!: in'.$Marcin Witkowski 

przewodnicz"cy Parlamentu Samorz"du Studenckiego 
ZUT$w$Szczecinie

Rok akademicki 2020/2021 
pe'en%wyzwa, dla studentów

Sonda studencka

Plusy i%minusy nauki 
podczas%pandemii

Nauczanie zdalne zach)ca do!rozwijania zdolno%ci informatycz-
nych, natomiast korzystanie z!komunikatorów do!nauki online stwa-
rza mo'liwo%ci udzia#u w!szkoleniach organizowanych przez aka-
demie z!ca#ej Polski. 

Najwi)kszym problemem zdalnego nauczania jest ograniczony 
udzia# w!zaj)ciach laboratoryjnych, na!których nie mo'emy samo-
dzielnie wykona* do%wiadcze$. Z!powodu braku spotka$ na!uczel-
ni nie mamy mo'liwo%ci piel)gnowania starych i!nawi"zywania no-
wych znajomo%ci.

Micha! Rembacz
Wydzia! Nauk o$%ywno)ci i$Rybactwa ZUT

Studia projektowe s"!specy& czne. Oprócz wyk#adów wi)kszo%* za-
j)* to!korekty projektowe. Zwykle zaplanowane s"!na!kilka godzin 
w!planie tak, aby ka'dy student zd"'y# skonsultowa* swój projekt. 
Niestety wi"'e si) to!z!tym, 'e!du'o czasu po%wi)camy na!czekanie 
na!nasz" kolej i!w!planie tworzy si) wiele okienek. Dzi)ki zaj)ciom 
online mo'emy efektywniej wykorzysta* czas pomi)dzy zaj)ciami, 

np. przygotowuj"c si) do!korekty w!komfortowych warunkach do-
mowych. Mimo ogólnego zadowolenia studentów Wydzia#u Archi-
tektury z!tej formy zaj)* uwa'am, 'e!nic nie zast"pi bezpo%redniego 
spotkania z!prowadz"cym.

in'.$arch. Wiktoria Rogaczewska
Wydzia! Architektury ZUT

Studiuj"c w!Szczecinie, od!dawna nie by#am w!domu. Nauka 
online okaza#a si) %wietn" okazj" do!odwiedzenia mojego kraju 
i!mojej rodziny. Dla mnie to!ogromny plus, poniewa' jednocze-
%nie mog#am kontynuowa* nauk) w!Polsce i!sp)dza* czas z!rodzi-
n" na!Bia#orusi.

Niestety, nauka online ma!równie' wady. Jestem bardzo aktywn" 
osob", lubi) sp)dza* czas ze!znajomymi i!nawi"zywa* nowe znajo-
mo%ci. W!czasach, kiedy wszystkie zaj)cia s"!online, nie widz) mo-
ich przyjació#, nie mog) chodzi* po!ulubionych korytarzach mo-
jego wydzia#u, rozmawia* z!innymi studentami i!wyk#adowcami 
podczas przerw.
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My%l), 'e!przez studiowanie online tracimy cz)%* naszej m#odo%ci. 
Spotkania podczas zaj)* na!uczelni, kontakty studentów z!nauczy-
cielami, interesuj"ce dyskusje, imprezy!– to!wszystko nas omija i!ni-
gdy tego nie odzyskamy. Jest to!co%, co!pozostanie w!mojej pami)ci 
jako wspomnienie z!czasów studiów.

Daria Priemko, studentka zagraniczna, 
Wydzia! In'ynierii Mechanicznej i$Mechatroniki ZUT

Podczas nauki zdalnej najbardziej ucierpia#a mo'liwo%* zdobywa-
nia umiej)tno%ci praktycznych, zwi"zanych z!wykorzystaniem spe-
cjalistycznego sprz)tu, a!tak'e utrudniony jest dost)p do!zasobów 
naukowych uczelni. Brakuje nam bezpo%redniego kontaktu z!na-
uczycielem akademickim, który, co!dotkliwie odczuli%my w!ostat-
nich miesi"cach, jest niezb)dny do!pe#nego zrozumienia omawia-
nych zagadnie$.

Poza sfer" edukacyjn" ucierpia#a równie' sfera spo#eczna, zwi"-
zana z!'yciem studenckim. Praktycznie zatrzyma#o si) ono w!mar-
cu 2020!r. Wi"'e si) to!z!brakiem spotka$, koncertów, konferencji 
i!imprez sportowych.

Minusy ju' poznali%my, ale czy mo'emy znale(* zalety takiej for-
my funkcjonowania uczelni? Oczywi%cie, pierwsz" z!nich, jaka przy-
chodzi do!g#owy ka'demu studentowi, jest oszcz)dno%* czasu i!& -
nansów potrzebnych na!dojazdy. Kolejnym pozytywnym aspektem 
jest lepiej zorganizowany plan zaj)*. Pozwoli#o to!na!znaczn" reduk-
cj) przerw mi)dzy wyk#adami, tzw. okienek. Dodatkowo nast"pi#o 
przyspieszenie procesu cyfryzacji uczelni, co!w!przysz#o%ci u#atwi 
zarówno studentom, jak i!nauczycielom akademickim dost)p do!jej 
zasobów. Dodatkowo mogli%my si) przekona*, jak wiele spraw ad-
ministracyjnych mo'na zrealizowa* bez konieczno%ci kontaktu bez-
po%redniego. Mimo wielu plusów nauczania zdalnego, gdyby zada* 
studentom pytanie, jak" form) nauki preferuj", bez zastanowienia 
zdecydowaliby si) na!form) tradycyjn", dostosowan" do!post)pu 
technologicznego.

Maria Rudzi&ska
Wydzia! Technologii i$In'ynierii Chemicznej

Trudno nie zgodzi* si) z!tym, 'e!nauczanie zdalne ma!wiele zalet. 
Mo'na uczestniczy* w!wyk#adzie, b)d"c w!rodzinnym domu w!innej 
cz)%ci województwa, a!nawet z!drugiego ko$ca Polski podczas podró'y.

Niestety, jest te' wiele cieni nauczania online. Najwi)kszym z!nich 
i!tym najbardziej doskwieraj"cym wydaje mi!si) by* brak codzienne-
go, bezpo%redniego kontaktu ze!znajomymi i!wyk#adowcami. Przez 
zdalne nauczanie nie mamy okazji korzysta* w!pe#ni z!mo'liwo%ci, 
jakie oferuje nam 'ycie w!spo#eczno%ci akademickiej. Rozrzuceni 
po!ró'nych zakamarkach kraju, mo'emy sobie tylko wyobra'a*, czy 
by%my teraz robili projekty w!bibliotece, czy mo'e sp)dzali czas, re-
laksuj"c si) na!bulwarach.

Kinga Wi)niewska
Wydzia! Budownictwa i$In'ynierii (rodowiska 

Nauczanie zdalne ma!swoje plusy, gdy' niezale'nie od!tego, gdzie 
w!danym momencie si) znajduj), maj"c pomoc" dost)pu do!Inter-
netu, mam mo'liwo%* uczestnictwa w!zaj)ciach.

Jednak brak kontaktu & zycznego z!rówie%nikami oraz wyk#adow-
cami czy wymiany pogl"dów, do%wiadcze$ 'yciowych lub najzwy-
klejszej w!%wiecie dyskusji, uderza mocno w!studentów. Niestety, 
jest to!problem dotykaj"cy wi)kszo%* z!nas. Klimat sali wyk#adowej 
na!'ywo jest po!prostu nie do!podrobienia.

in'.$Krzysztof Maciejuk
Wydzia! Techniki Morskiej i$Transportu

Nauczanie zdalne od!pocz"tku budzi#o we!mnie lekki niepokój. 
Wraz z!up#ywaj"cym czasem okaza#o si), 'e!ta!forma prowadzenia 
zaj)* ma!swoje plusy. Za!najwa'niejsz" zalet) mo'na uzna* przede 
wszystkim zaoszcz)dzony czas. Mo'liwo%* brania udzia#u w!wy-
k#adzie online w!domu umo'liwia nam organizowanie czasu, któ-
ry normalnie po%wi)ciliby%my na!dojazd na!uczelni). W!tym czasie 
mo'emy spokojnie zje%* %niadanie, przygotowa* si) do!zalicze$ lub 
pouk#ada* swoje bie'"ce sprawy.

Niew"tpliwym minusem zaj)* zdalnych jest brak kontaktu z!uczel-
ni", znajomymi czy odczuwania studenckiej atmosfery, panuj"cej 
na!zaj)ciach. Moim zdaniem zaj)cia laboratoryjne, prowadzone na!od-
leg#o%*, nie zdaj" testu i!mam nadziej), 'e!w!nadchodz"cym seme-
strze ta!forma zaj)* zostanie przywrócona ju' w!100% na!uczelni. 
Wyk#ady mog" jak najbardziej pozosta* w!formie zdalnej.

in'.$Kaja Szczepkowska, 
Wydzia! Technologii i$In'ynierii Chemicznej

Opracowanie: A.$D"bkowska

W!sobot), 12 czerwca 2021 r., odby# si) I!Konwent Parla-
mentu Samorz"du Studenckiego ZUT w!Szczecinie. By#a 
to!okazja do!spotkania przedstawicieli samorz"dów wy-
dzia#owych, a!dla wielu tak'e mo'liwo%* poznania si).

Podczas Konwentu odby#o si) IX Posiedzenie PSS ZUT, ko$cz"ce 
dzia#alno%* studenck" w!roku akademickim 2020/2021. Uczestni-
cy wzi)li udzia# w!szkoleniach dotycz"cych dzia#alno%ci samorz"du 
po!pandemii, zaznajomili si) z!zasadami przygotowywania opinii do-
tycz"cych programów nauczania, a!tak'e nabyli umiej)tno%ci przy-
datne podczas dzia#alno%ci w!mediach spo#eczno%ciowych.

Cz#onkowie Prezydium Parlamentu przedstawili priorytety, który-
mi b)d" si) kierowa* w!kolejnym roku akademickim. Na!spotkaniu 
nie zabrak#o równie' przedstawiciela w#adz ZUT. Swoj" obecno%ci" 
zaszczyci# nas prorektor ds. studenckich dr!hab.!in'.!Arkadiusz Ter-
man, prof.!ZUT. Studenci skorzystali z!okazji, zadaj"c wiele pyta$ 
i!konsultuj"c postulaty dotycz"ce zmian w!dzia#aniu Uczelni. Wspól-
nie podsumowali%my mijaj"cy okres nauki online; wyszli%my ze!spo-
tkania pe#ni nowych pomys#ów i!energii do!dzia#ania.

Przygotowa!: M.$Witkowski
Zdj#cie: Stanis!aw Kabata Prorektor ds. studenckich Arkadiusz Terman z#cz$onkami Parlamentu Samorz)du Studenckiego

Spotkanie samorz&dów wydzia'ów ZUT
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Pracownicze plany kapita'owe
Pracownicze plany kapita#owe (PPK) to!jeden z!gor"cych tema-

tów ostatnich tygodni, w!szczególno%ci w!instytucjach nale-
'"cych do!sektora & nansów publicznych. Wynika to!z!faktu, 
i'!od!1 stycznia 2021!r. wszyscy pracodawcy b)d"cy podmio-

tami sektora & nansów publicznych, w!tym uczenie publiczne, obj)ci 
zostali programem PPK.

Wielu pracowników z!pewno%ci" zadaje sobie pytanie, co!w!tej sy-
tuacji zrobi*, czy zosta* w!programie czy si) z!niego wypisa*? Wiele 
osób oczekuje jasnego stanowiska rz"du, instytucji b"d( ekspertów 
w!tym zakresie, jednak decyzja ta!musi zosta* podj)ta przez samych 
pracowników. Przed podj)ciem decyzji warto zapozna* si) z!kilko-
ma istotnymi faktami, które pozwol" przybli'y* problem i!sprawi", 
'e!decyzja ta!b)dzie bardziej %wiadoma.

Na! pocz"tek warto przywo#a* kilka statystyk. Je'eli chodzi 
o!uczestnictwo w!PPK, to!na!koniec 2020!r. udzia# osób, które zde-
cydowa#y si) zosta* w!programie wynios#a, ok. 30%, tymczasem 
przed wdro'eniem programu zak#adano, 'e!uczestniczy* w!nim 
b)dzie ok.!70% osób obj)tych programem. Dlaczego tak si) dzieje? 
Mo'na poda* kilka prawdopodobnych przyczyn. Pierwsz" jest!– jak 
s"dz)!– brak zaufania do!wprowadzanych zmian, gdy' trudno jest 
zrozumie* przeci)temu Polakowi dokonywanie zmian w!systemie 
emerytalnym, które przynajmniej w!dwóch istotnych zakresach 
s"!ze!sob" sprzeczne. 20 lat temu wprowadzono reform) emerytal-
n", w!wyniku której utworzono trzy & lary systemu emerytalnego. 
Pierwszy obowi"zkowy i!wra'liwy na!zmiany demogra& czne ZUS, 
drugi & lar obowi"zkowy i!kapita#owy, tworzony przez otwarte fun-
dusze emerytalne, które s"!niewra'liwe na!zmiany demogra& cz-
ne, ale wra'liwe na!zmiany na!rynkach & nansowych. Trzeci & lar 
to!dobrowolny & lar kapita#owy, który obecnie tworz" pracowni-
cze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytal-
ne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE). Przekonywano nas, 'e!jest to!konieczny krok, aby system 
emerytalny by# bardziej efektywny i!niezale'ny od!niekorzyst-
nych zmian demogra& cznych, które mog" wp#yn"* w!przysz#o%ci 
na!za#amanie systemu emerytalnego. Przekonywano nas, 'e!%rod-
ki gromadzone w!ramach drugiego & lara, tj. otwartych funduszy 
emerytalnych, zapewni" dodatkowe %rodki na!emerytur), a!w!kon-
sekwencji zapewni" godziw" jej wysoko%*. Dodatkowo, aby war-
to%* przysz#ych emerytur nie by#a ni'sza w!2012 r., zdecydowano 
o!stopionym podwy'szeniu wieku emerytalnego zarówno dla m)'-
czyzn, jak i!dla kobiet do!67 lat. Nast)pnie, w!2014!r. niespodzie-
wanie i!w!niezrozumia#y dla wielu Polaków sposób przeniesiono 
po#ow) %rodków zgromadzonych w!OFE do!ZUS. W!2017!r. obni-
'ono wiek emerytalny ponownie do!60 lat dla kobiet i!65 lat dla 
m)'czyzn. Czy zatem sytuacja w!ZUS jest na!tyle dobra, 'e!wcze-
%niejsze obawy dotycz"ce nieefektywno%ci ca#ego systemu s"!ju' 
nieaktualne lub czy nast"pi#y pozytywne zmiany demogra& czne, 
które minimalizuj" ryzyko niskich w!przysz#o%ci %wiadcze$ eme-
rytalnych? Otó' nie. Co!wi)cej, problem narasta, gdy' wyd#u'a 

si) czas 'ycia ludzi, a!demogra& a mimo silnych bod(ców & nanso-
wych w!postaci programu 500+ nie przynosi oczekiwanych przez 
rz"d efektów (rycina 1). 

Zatem jak ma!wygl"da* ta!przysz#o%* na!emeryturze? Nowe pro-
gnozy i!symulacje tworzone s"!praktycznie co!roku. W!2019!r. wyso-
ko%* %wiadczenia emerytalnego wynios#a nieca#e 54% warto%ci ostat-
niego wynagrodzenia (czy to!jest du'o czy ma#o, wystarczy zapyta* 
aktualnych emerytów), jednak wed#ug szacunków w!2045!r. b)dzie 
to!ju' 32% ostatniego wynagrodzenia, w!2060!r.!– 24,9%, natomiast 
w!2080!r. ok. 23,1%. Warto%ciowo szacuje si), i'!przysz#e %wiadczenie 
emerytalne wyniesie ok. 1000 z# miesi)cznie. Za!t)!kwot) trzeba b)-
dzie utrzyma* swoje gospodarstwo domowe, czyli  op#aci* wszystkie 
rachunki, zakupi* 'ywno%* na!ca#y miesi"c, zakupi* ubranie, wyku-
pi* ewentualne lekarstwa, od#o'y* na!wakacje, na!tzw. przyjemno%ci, 
na!prezenty dla wnuków itp. Nie bez powodu coraz cz)%ciej w!me-
diach mo'na us#ysze* o!„g#odowych” emeryturach, chocia' ta!infor-
macja nie chce si) przebi* do!%wiadomo%ci spo#ecze$stwa. Wynika 
to!g#ównie z!tego, i'!perspektywa jest odleg#a, wynagrodzenia rela-
tywnie niskie (nie pozwalaj" na!odk#adanie dodatkowych %rodków 
na!przysz#e emerytury), a!obserwacje i!do%wiadczenia ostatnich lat 
w!zakresie wsparcia przez rz"d emerytów w!ramach 13. i!14. emery-
tury powoduje, 'e!wierzymy, 'e!„jako% to!b)dzie” i!nie dopuszczamy 
my%li, 'e!mo'e by* a'!tak (le. Tylko czy „zdrowy” system emerytalny 
powinien bazowa* na!corocznej decyzji rz"du dotycz"cej przyznana 
lub nie dodatkowych %wiadcze$?

Zaryzykuj) stwierdzenie, 'e!drug" z!przyczyn braku uczestnictwa 
w!PPK s"!relatywnie niskie wynagrodzenia. Wprawdzie statystycz-
nie rzecz bior"c wysoko%* %redniego wynagrodzenia wzrasta, ale re-
latywnie wysoka in0 acja, w!szczególno%ci na!produkty spo'ywcze 
w!ostatnich latach oraz na!us#ugi, powoduje, 'e!si#a nabywcza na-
szych wynagrodze$ pozostaje na!zbli'onym poziomie. Ponadto po-
niewa' PPK jest programem dodatkowego dobrowolnego i!d#ugoter-
minowego oszcz)dzania, utworzonym obok systemu emerytalnego, 
mo'na s"dzi*, i'!wiele osób nie widzi potrzeby oszcz)dzania w!tym 
programie, w!szczególno%ci kiedy efekty oszcz)dzania s"!nieznane 
i!obarczone ryzykiem kolejnych mo'liwych zmian, a!koszty uczest-
nictwa w!programie b)d" odczuwane ju' teraz w!postaci ni'szego 
wynagrodzenia netto. Warto tak'e doda*, 'e!uczestnictwo w!pro-
gramie przy odprowadzaniu podstawowych sk#adek przez pracow-
nika i!pracodawc) (w!sumie 3,5% wysoko%ci wynagrodzenia brutto 
pracownika) najprawdopodobniej nie b)dzie generowa#o a'!tak wy-
sokich dodatkowych %rodków na!emerytur), aby zapewni* pokrycie 
wszystkich wydatków w!tym okresie. B)dzie jedynie pewnym wspar-
ciem, ale nie rozwi"'e problemu niskich %wiadcze$, w!szczególno-
%ci je'eli wysoko%* sk#adek b)dzie na!minimalnym obowi"zkowym 
poziomie zarówno ze!strony pracownika, jak i!pracodawcy. Przyk#a-
dowo dla osoby w!wieku 30 lat, której zarobki wynosz" %redni" kra-
jow", tj.!5167,47 z# brutto i!która b)dzie oszcz)dza#a na!PPK przez 
kolejne 30!lat, przy za#o'eniu, 'e!zak#adana roczna stopa zwrotu 

Rys. 1. Przyrost/ubytek rzeczywisty ludno*ci w#Polsce w#latach 1990–2019 (w#tysi)cach osób). 0ród$o: GUS



WARTO WIEDZIE/

28 I Forum Uczelniane nr 1–2 (49–50) 2021

z!inwestycji w!okresie oszcz)dzania wyniesie 3,5%, zak#adana rocz-
na stopa zwrotu w!okresie wyp#at 2,75%, zak#adany roczny wzrost 
wynagrodzenia wyniesie 2,8%, a!zak#adane koszty zarz"dzania fun-
duszami b)d" na!poziomie 0,4%!– wysoko%* oszcz)dno%ci wyniesie 
172!463 z# (warto%* oszcz)dno%ci gdy pracownik b)dzie mia# 60 lat), 
co!pozwoli#oby wyp#aca* dodatkowe %rodki na!emeryturze przez 
okres 25 lat w!wysoko%ci 796 z# miesi)cznie. Gdyby pracownik zde-
cydowa# si) odk#ada* sk#adk) w!wysoko%ci 4% swojego wynagro-
dzenia zamiast 2%, wysoko%* miesi)cznej wyp#aty wynios#aby ju' 
1216 z#, ale suma miesi)cznych potr"ce$ z!obecnego wynagrodzenia 
wzros#aby w!pierwszym roku oszcz)dzania z!116,35 z# do!219,70 z#. 

Kalkulator korzy%ci pracownika po!pierwszym roku oszcz)dza-
nia znajdziecie Pa$stwo na!stronie internetowej prowadzonej przez 
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) pod adresem: https://www.mojeppk.
pl/dla-pracownika/kalkulator.html, natomiast kalkulator przysz#ych 
oszcz)dno%ci na!stronie https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html. 
Mo'na tam oszacowa* bardziej realn" wielko%* korzy%ci oraz obci"-
'e$, uwzgl)dniaj"c indywidulan" sytuacj) zwi"zan" z!czasem pozo-
staj"cym do!uzyskania 60. roku 'ycia oraz uwzgl)dniaj"c wysoko%* 
swojego wynagrodzenia. Nale'y pami)ta*, 'e!wszelkie szacunki do-
tycz"ce przysz#ej wysoko%ci oszcz)dno%ci wynikaj"ce z!zastosowa-
nia kalkulatora bazuj" na!pewnych za#o'eniach i!stanowi" wy#"cz-
nie symulacj), zatem nie mog" stanowi* podstawy do!jakichkolwiek 
roszcze$. Na!szacowanie przysz#ej kwoty wyp#at ma!wp#yw wiele 
ró'nych czynników. Nale'y tak'e wyra(nie zaznaczy*, i'!w!dost)p-
nym kalkulatorze PFR za#o'y#, i'!przywo#ane warto%ci procentowe 
dotycz"ce rocznej stopy zwrotu z!inwestycji w!okresie oszcz)dzania, 
rocznego wzrostu wynagrodze$ itd. s"!warto%ciami realnymi, tzn. 
uwzgl)dniaj" ju' wysoko%* przysz#ej in0 acji. Jak mo'na jednak za-
uwa'y*, porównuj"c warto%* za#o'onego %redniego wzrostu wynagro-
dze$ na!poziomie 2,8% z!warto%ci" realnego wzrostu wynagrodze$ 
w!2020!r. wynosz"cego 1,7%, w!poszczególnych latach mog" istnie* 
w!tym zakresie istotne ró'nice. Dobrym tego przyk#adem jest tak'e 
%rednia realna stopa zwrotu uzyskana przez fundusze zde& niowanej 
daty wynosz"ca w!2020!r. ok. 5% versus %rednia roczna realna sto-
pa zwrotu z!inwestycji w!okresie oszcz)dzania za#o'ona przez PFR 
na!poziomie 3,5%. Dlatego szacowana wysoko%* miesi)cznej wyp#a-
ty mo'e si) zarówno zmniejszy*, jak i!zwi)ksza*. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego w!ogóle trzeba oszcz)-
dza* dodatkowo, przecie' odprowadzamy na!emerytur) ju' sk#adki, 
które wcale nie s"!takie niskie. Sk#adka na!ubezpieczenie emerytalne 
wynosi 19,52% warto%ci wynagrodzenia, z!czego po#owa pokrywana 
jest przez pracownika, a!druga po#owa przez pracodawc). Gdzie zatem 
znajduj" si) wp#acane przez nas %rodki? Otó' ze!wzgl)du na!zmia-
ny demogra& czne zmianie ulega struktura wiekowa spo#ecze$stwa, 
zwi)ksza si) relacja liczby osób w!wieku poprodukcyjnym do!licz-
by osób w!wieku produkcyjnym, a!zgodnie z!za#o'eniami systemu 
emerytalnego pierwszy & lar, czyli ZUS, jest & larem repartycyjnym, 
co!oznacza, 'e!obecne %wiadczenia emerytalne s"!wyp#acane ze!sk#a-
dek obecnie pracuj"cych. Mimo to!ju' dzisiaj wysoko%* wp#acanych 
sk#adek na!emerytury nie bilansuje si) z!wyp#atami emerytur. Dla-
tego niepokryt" przez sk#adki cz)%* wyp#at z!funduszu emerytalne-
go & nansuje si) z!bud'etu pa$stwa. Prognozuje si), i'!w!przysz#o%ci 
wysoko%* dop#at z!bud'etu pa$stwa b)dzie tak du'a, 'e!bud'et nie 
b)dzie w!stanie „ud(wign"* tego ci)'aru”. Mi)dzy innymi dlatego 
ju' w!1998!r. utworzono Fundusz Rezerwy Demogra& cznej, które-
go celem jest zwi)kszenie bezpiecze$stwa wyp#acalno%ci %wiadcze$ 
z!ubezpieczenia emerytalnego w!przysz#o%ci. -rodki zgromadzone 
w!Funduszu mia#y by* wykorzystane do!wsparcia bud'etu w!do-
p#atach do!emerytur w!okresie najwi)kszego de& cytu w!systemie, 
czyli najwi)kszej ró'nicy mi)dzy wyp#atami emerytur a!wp#atami 
sk#adek na!emerytury. Tymczasem ma#o precyzyjne zapisy ustawo-
we powoduj", 'e!%rodki te!s"!wykorzystywane przez poszczególne 
rz"dy ju' teraz, kiedy sytuacja jest jeszcze wzgl)dnie dobra, co!natu-
ralnie przyczynia si) do!pogorszenia sytuacji przysz#ych emerytów. 
.eby jeszcze bardziej uzmys#owi* skal) problemu, warto wspomnie*, 
i'!w!1980!r. na!jedn" osob) w!wieku poprodukcyjnym, tj. na!jedne-
go emeryta, przypada#o prawie pi)* osób w!wieku produkcyjnym, 

tj. pracuj"cych, w!2010!r. nieca#e cztery osoby, w!2018!r. nieca#e trzy, 
a!w!2050!r. wg szacunków b)dzie to!nieco ponad jedna osoba (1,33). 
Zatem na!emerytur) jednego emeryta b)dzie si) sk#ada#a nieco po-
nad jedna osoba w!wieku produkcyjnym, zamiast czterech lub pi)-
ciu, jak to!mia#o miejsce w!przesz#o%ci (rys. 2). 

Oszcz)dzanie przez Polaków w!trzecim & larze tak'e nie jest po-
pularne, mimo i'!w!zale'no%ci od!programu sk#adki mog" by* wno-
szone wy#"cznie przez pracodawc) (jest tak np. w!PPE) lub uczestnic-
two w!tych programach wi"'e si) z!korzy%ciami podatkowymi (jest 
tak w!wypadku IKE i!IKZE). W!wypadku PPK najwi)ksz" korzy-
%ci" zwi"zan" z!uczestnictwem w!programie jest fakt, i'!cz)%* sk#ad-
ki wnosi do!programu tak'e pracodawca, minimum 1,5% warto%ci 
wynagrodzenia brutto. Pisz"c ogólnie, mo'na stwierdzi*, 'e!z!ka'd" 
z#otówk" odprowadzon" przez pracownika w!ramach obowi"zkowej 
podstawowej sk#adki (2%) na!konto w!PPK wp#ynie kolejne 0,75 z# 
odprowadzone przez pracodawc). Dodatkowo przy systematycz-
nym oszcz)dzaniu pracownik otrzyma tak'e jednorazow" dop#at) 
od!pa$stwa, tzw. dop#at) powitaln" w!wysoko%ci 250 z#, a!nast)p-
nie dop#at) roczn" w!wysoko%ci 240 z#. Oznacza to, 'e!w!du'ej cz)-
%ci przypadków wysoko%* dodatkowych %rodków odprowadzanych 
na!konto pracownika przez pracodawc) i!pa$stwo stanowi* b)dzie 
kwot) bardzo zbli'on" do!wp#at na!PPK przekazywan" przez pracow-
nika. Dlatego te' w!wielu komentarzach powtarza si) stwierdzenie, 
'e!na!PPK oszcz)dzamy dwukrotnie szybciej ni' gdyby%my te!same 
%rodki odk#adali sami. I!to!jest fakt. S"!jeszcze inne korzy%ci zwi"zane 
z!oszcz)dzaniem na!PPK, o!których mo'na dowiedzie* si) z!prezen-
tacji oraz ulotki przygotowanej dla pracowników ZUT znajduj"cej 
si) na!stronie internetowej ZUT (https://www.zut.edu.pl/ppk.html).

Podsumowuj"c temat dotycz"cy wysoko%ci przysz#ych emerytur, 
warto podkre%li*, 'e!problem w!najwy'szym stopniu dotyka* b)-
dzie kobiet, czego przyczyn" jest m.in. krótszy okres aktywno%ci 
zawodowej wynikaj"cy z!okresu macierzy$stwa i!szybszego prze-
chodzenia na!emerytur) oraz d#u'szy od!m)'czyzn okres pobiera-
nia %wiadczenia emerytalnego. Ponadto %rednia wysoko%* wynagro-
dze$ kobiet jest ni'sza ni' m)'czyzn, co!oznacza, 'e!odprowadzane 
sk#adki emerytalne s"!tak'e ni'sze. Istotnym problemem jest niska 
%wiadomo%* tego problemu i!brak wiedzy spo#ecze$stwa w!zakresie 
skutków wprowadzanych zmian w!systemie emerytalnym, a!tak'e 
brak wiedzy w!zakresie mo'liwych sposobów oszcz)dzania. Poza 
o& cjalnymi programami uruchomionymi w!ramach III & lara, jak 
PPE, IKE, IKZE i!wprowadzonym programem d#ugoterminowego 
oszcz)dzania PPK, mo'na oszcz)dza*/inwestowa* tak'e samemu, 
ale warto przy tym pami)ta*, 'e!ka'da inwestycja obarczona jest ry-
zykiem i!ma!swoje wady i!zalety. Warto zaznaczy*, 'e!najlepiej jest 
zacz"* oszcz)dza* jak najwcze%niej oraz robi* to!systematycznie, 
wówczas efekty takiej strategii mog" okaza* si) najbardziej zadawa-
laj"ce. Warto tak'e na!koniec doda*, 'e!ka'dy rok d#u'szej aktywno-
%ci zawodowej (je'eli jest to!mo'liwe) istotnie wp#ywa na!wysoko%* 
przysz#ego %wiadczenia emerytalnego. 

Rys. 2. Piramida ludno*ci (stan na#30 czerwca 2020 roku). 0ród$o: GUS
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Pandemia COVID-19 wywo#uje znacz"ce skutki w!ró'nych sfe-
rach 'ycia. Tym samym w!licznych dyscyplinach naukowych 
otwiera si) nowe pole do!analiz (przewa'nie koniecznych). 
Dotyczy to!równie' zagadnie$ zwi"zanych z!polityk" miejsk", 

polityk" rozwoju i!planowaniem przestrzennym.
W!lutym 2021!r. Wydawnictwo Naukowe Scholar opublikowa#o 

(do& nansowan" przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w!Szczecinie) monogra& ) pt. „Polityka przestrzenna w!cza-
sie kryzysu” (redakcja naukowa!– Maciej Nowak z!Wydzia#u Eko-
nomicznego ZUT). 

Publikacja zawiera eseje uznanych polskich naukowców zajmuj"-
cych si) sprawami zwi"zanymi z!przestrzeni", miastami i!rynkiem 
nieruchomo%ci. Autorzy sygnalizuj" nowe wyzwania i!zwi"zane z!nimi 
nowe kierunki badawcze. Prof.!Aleksander Noworól okre%la prze-
strzenny kontekst zmian w!cyfryzacji, prof.!Przemys#aw -leszy$-
ski przedstawia koncepcj) geogra& i kryzysu w!dobie koronawiru-
sa. Sprawy nowych wyzwa$ zwi"zanych z!rozwojem miast zosta#y 

zde& niowane przez prof.!Iwon) Sagan oraz prof.!Piotra Lorensa. 
Prof.!Marek Bryx zastanawia si) nad mo'liwymi zmianami na!ryn-
ku nieruchomo%ci spowodowanymi przez pandemi), prof.!Jacek Za-
ucha!– nowym rozumieniem kapita#u spo#ecznego, a!prof.!Tomasz 
Komornicki opisuje zmiany w!mobilno%ci Polaków. Inne rozdzia#y 
dotycz" nowej formu#y partycypacji spo#ecznych (dr!Paulina Legut-
ko-Kobus), roli uchwalonej w!grudniu 2020!r. w!Unii Europejskiej 
Agendy Terytorialnej 2030 i!jej wp#ywu na!pa$stwa cz#onkowskie 
(prof.!Jacek Szlachta) i!w!ko$cu nowej koncepcji systemu gospo-
darki przestrzennej, opartej na!zdecydowanie wi)kszej ni' obecnie 
elastyczno%ci w!planowaniu (prof.!Tadeusz Markowski, dr!hab.!Ma-
ciej Nowak).

Ksi"'ka jest przede wszyst kim skierowana do!%rodowisk nauko-
wych oraz administracji publicznej ró'nych szczebli. Mo'e jednak 
równie'!– ze!wzgl)du na!swoj" przyst)pn" form)!– by* ciekaw" lektu-
r" dla pozosta#ych czytelników. Tym bardziej, 'e!problemy zwi"zane 
z!pandemi" i!hipotetycznym %wiatem!po!pandemii wci"' wymagaj" 

„Polityka przestrzenna w%czasie%kryzysu”

W!kwietniu i!maju br. zrealizowano #"cznie cztery edycje szko-
lenia metodycznego dla nauczycieli akademickich ZUT, 
dotycz"ce prowadzenia zaj)* dydaktycznych w!j)zyku an-
gielskim, ze!szczególnym uwzgl)dnieniem technik prowa-

dzenia zaj)* na!odleg#o%*. Oferta skierowana by#a zarówno do!nauczy-
cieli, którzy maj" w!planach prowadzenie zaj)* w!j)zyku angielskim, 
np. w!trakcie wyjazdów dydaktycznych realizowanych w!ramach pro-
gramu Erasmus, jak i!do!nauczycieli, którzy ju' prowadz" takie zaj)cia 
lokalnie w!ramach oferty studiów cz)%ciowych i!pe#nych programów 
kszta#cenia, ale chcieliby udoskonali* swój warsztat pracy. Szkolenie 
zosta#o zorganizowane przez Dzia# Mobiln o%ci Mi)dzynarodowej 
w!ramach dzia#a$ wspieraj"cych „umi)dzynarodowienie na!miejscu”.

Celem szkolenia by#o wyposa'enie nauczycieli akademickich w!na-
rz)dzia efektywnego prowadzenia zaj)* w!j)zyku angielskim oraz 
na!odleg#o%*. W%ród zagadnie$, nad którymi pracowano, znalaz#y 
si): zasady j)zyka angielskiego mówionego; rodzaje pyta$ utrzy-
muj"cych interakcj) ze!studentami; ogólne zasady wyst"pie$ onli-
ne  (wyk#ady, *wiczenia, spotkania); wyra'enia scalaj"ce prezenta-
cje; %rodki retoryczne wzmacniaj"ce nauk) i!rozumienie; sposoby 
przedstawianie skomplikowanych tre%ci w!klarowny i!atrakcyjny 
sposób; techniki prezentacji informacji. 

W!trakcie szkolenia uczestnicy uczyli si), jak mówi*, aby infor-
mowa* i!by* zrozumianym; jak przykuwa* uwag) s#uchacza od!sa-
mego pocz"tku wypowiedzi i!utrzyma* j"!do!ko$ca; jak mówi*, aby 
stworzy* profesjonalny i!wiarygodny wizerunek swojej osoby oraz 
uczelni; jak  mówi* w!sposób interesuj"cy i!anga'uj"cy; jak prezento-
wa* skomplikowan" wiedz) w!sposób przyst)pny dla s#uchaczy; jak  
prezentowa* si), aby wzbudza* zaufanie i!szacunek; jak  wypowiada* 

si) p#ynniej i!poprawniej w!j)zyku angielskim; jak  kontrolowa* prze-
bieg zaj)*; jak obni'a* stres zwi"zany z!wyk#adaniem w!j)zyku an-
gielskim oraz online.

Zakres tematyczny szkolenia ustalony zosta# na!podstawie anali-
zy potrzeb okre%lonych na!podstawie ankiety rozes#anej wcze%niej 
do!pracowników dydaktycznych. 

Nauczyciele akademiccy, którzy uko$czyli szkolenie, otrzymali 
certy& katy udzia#u. Dodatkowo ka'dy uczestnik móg# nagra* i!prze-
s#a* do!osoby  prowadz"cej krótki & lm wideo z!w#asn" prezentacj" 
i!otrzyma* spersonalizowany raport.

Zaj)cia cieszy#y si) du'ym zainteresowaniem. Ankieta ewaluacyj-
na wykaza#a, 'e!szkolenie zosta#o ocenione  pozytywnie; wiele osób 
prosi#o o!szersz" ofert) tego typu zaj)*. Szkolenie umo'liwi#o nie tyl-
ko podniesienie umiej)tno%ci, ale by#o te' okazj" do!spotkania z!na-
uczycielami z!innych wydzia#ów i!wymiany do%wiadcze$.

Okaza#o  si), 'e!ten kurs stanowi# %wietn" podstaw" metodyczn" 
prezentacji, prowadzenia zaj)*, skupiania uwagi, czyli tego zakresu, 
w!którym nauczyciele akademiccy powinni by* szkoleni ustawicz-
nie, a!nie tylko na!pocz"tku ich kariery na!kursie przygotowawczym. 

Szkolenie prowadzone by#o w!j)zyku angielskim; dla ka'dej z!4 grup 
szkolenie trwa#o 10 godzin. /"cznie przeszkolonych zosta#o 35 osób.

Aleksandra Szczepaniak, która poprowadzi#a szkolenie, jest dwu-
j)zyczn" trenerk" wyst"pie$ publicznych, konferansjerk" oraz lektor-
k", za#o'ycielk" & rmy WeDo Academy. Jest te' laureatk" i!& nalistk" 
konkursów krasomówczych na!poziomie europejskim w!Toastma-
sters International. 

Joanna Wójtowicz
Dzia! Mobilno)ci Mi#dzynarodowej

Erasmus+ wspiera i%pomaga 
prze'ama* bariery

Decyzja o!pozostaniu w!programie PPK lub o!rezygnacji z!progra-
mu to!nie jedyna wa'na decyzja, która b)dzie musia#a zosta* podj)-
ta przez Polaków w!tym roku. Najprawdopodobniej jeszcze w!tym 
roku nast"pi drugi etap likwidacji otwartych funduszy emerytal-
nych, a!osoby, które maj" jeszcze zgromadzone %rodki w!OFE, b)d" 

musia#y zdecydowa* o!tym, czy przenie%* je!do!ZUS-u, czy na!tzw. 
indywidulane konto emerytalne plus. 

.ycz) Pa$stwu rozs"dnych i!lukratywnych decyzji inwestycyjnych. 
dr$Dawid Dawidowicz
Wydzia! Ekonomiczny
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Nauczyciele, profesorzy, prze#o'eni, pracodawcy!– wszyscy 
oczekuj" od!nas, by%my byli kreatywni. Có' jednak mia-
#oby to!znaczy*? Czy dowiemy si) tego z!licznych poradni-
ków typu: jak my%le* i!dzia#a* kreatywnie? Najpewniej nie, 

cho* tak'e w%ród nich znajduj" si) zarówno teksty warto%ciowe, 
jak i!ca#kowicie niewarte uwagi. Przedsi)biorczy, ale bynajmniej nie 
kreatywni, s"!co!najwy'ej ich autorzy, którzy chwal" si) milionami 
sprzedanych egzemplarzy ksi"'ek.

Kreatywno%* jest na!topie, po!pierwsze bowiem wydaje si) czym% po-
'"danym, gwarantuj"cym sukces w!osi"ganiu celów zwi"zanych z!bu-
dowaniem kariery zawodowej, #"cznie z!sukcesem & nansowym, po!dru-
gie za% wydaje si) czym% dosy* #atwym, przyjemnym, zgo#a frywolnym 
i!dost)pnym ka'demu. Ale czy to!naprawd) tak dzia#a? Czy ka'da 
twórczo%* polegaj"ca na!tworzeniu czego% nowego czyni nas kreatyw-
nymi? Przecie' nowo%ci mo'na dopatrze* si) w!ka'dym, nawet loso-
wym zestawieniu rzeczy. Losowo dobieraj"cy elementy stroju!– kreator 
mody; losowo naciskaj"cy klawisze fortepianu!– kreatywny kompozy-
tor; losowo dobieraj"cy ci"gi liczb!– kreatywny w!matematyce; losowo 
zmieniaj"cy kolejno%* dzia#a$!– kreatywny w!pracy. Dobrze wiemy, 
'e!kreatywno%* nie polega na!tworzeniu tak rozumianej nowo%ci, cho* 
gdyby opiera* swoje pogl"dy na!tre%ciach zawartych w!wielu portalach 
internetowych, to!prawdopodobnie mo'na ulec takiemu z#udzeniu.

Trudniej jest przyzna*, 'e!kreatywno%* jest dlatego tak bardzo po-
'"dan" cech", 'e!jest rzadko odnajdowana. .e!wymaga niezale'nie 
od!dziedziny, w!której mia#aby si) pojawi*, rzetelnej znajomo%ci tej'e, 
niesamowitej pracowito%ci i!konsekwencji oraz szczypty szcz)%cia. 
Kreatywno%* bowiem tak", jak" ch)tnie widzieliby%my u!siebie i!jak" 
ewentualnie gotowi s"!w!jakiej% formie nagrodzi* inni ludzie, któr" naj-
lepiej okre%li# Douglas Hofstadter w!ksi"'ce pt. „Gódel, Escher, Bach” 
jako jootsingowanie (ang. jumping out of the system!– wyskakiwanie 

z!systemu). Do!tej umiej)tno%ci nawi"za# wiele lat pó(niej Daniel Den-
nett w!pracy o!znacz"cym tytule „D(wignie wyobra(ni i!inne narz)-
dzia do!my%lenia”. Z!po#"czenia ich propozycji wy#ania si) nast)pu-
j"cy obraz kreatywno%ci: jest ni" taki rodzaj jootsingowania, który 
jest podporz"dkowany surowym i!precyzyjnym regu#om my%lenia. 
W!innym przypadku mo'esz wyskoczy* z!systemu, ale nikt nie na-
zwie ci) kreatywnym, a!jedynie szale$cem b"d( g#upcem. I!jeszcze 
trzeba pami)ta*, 'e!granica mi)dzy tymi ró'nymi jootsingowaniami 
jest niezmiernie cienka, ale to!nie sam autor skoku j"!okre%la, ale inni 
ludzie zainteresowani efektami jego dzia#ania. Na!szcz)%cie jest te' 
pozytywna strona tak rozumianej kreatywno%ci. Je%li bowiem wyska-
kiwanie z!systemu zas#uguj"ce na!miano kreatywnego musi podlega* 
regu#om my%lowym i!kontroli zewn)trznej, to!znaczy, 'e!tak rozu-
mianej kreatywno%ci mo'na si) uczy* i!mo'na si) w!niej doskonali*.

Systemy, które nas otaczaj", w!których jeste%my wychowywani 
i!kszta#ceni, po!pewnym czasie staj" si) dla nas niewidzialne jak po-
wietrze. Dotyczy to!systemów spo#ecznych, instytucjonalnych, tech-
nologicznych, teorii naukowych itp. Przyjmujemy je!cz)sto jako oczy-
wisto%*, ale tak'e jako co% nie do!przezwyci)'enia. Pierwszym zatem 
krokiem do!kreatywno%ci jest re0 eksyjne zatrzymanie si) i!przeana-
lizowanie interesuj"cego nas wymiaru rzeczywisto%ci, i!to!w!duchu 
nieulegania pu#apkom my%lenia szybkiego, które znakomicie opisa# 
Daniel Kahneman w!ksi"'ce pt. „Pu#apki my%lenia”. I!cho* z!pew-
no%ci" wiele z!tych pu#apek jeszcze nie zosta#o odkrytych i!na!nas 
czyha, to!znakomita ich cz)%*, która uniemo'liwia nam jak"kolwiek 
kreatywno%*, zosta#a zracjonalizowana i!przy odpowiednim kszta#-
ceniu mo'na je!omin"*. A!wtedy ju' tylko krok do!jootsingowania, 
które!– przyznajmy!– w!nielicznych przypadkach zmienia ca#y %wiat. 
Tego rodzaju kreatywno%* mo'emy przypisa* Kopernikowi, który 
skutecznie wyskoczy# z!systemu geocentrycznego, Darwinowi, który 

Kreatywno+*, 
czyli wyskakiwanie z systemu

pog#)bionej dyskusji. Znajdu-
je to!zreszt" odzwierciedle-
nie w!innych aktywno%ciach 
przedstawicieli Katedry Nie-
ruchomo%ci Wydzia#u Ekono-
micznego ZUT. Jedn" z!nich 
jest udzia# w! mi)dzynaro-
dowej wspó#pracy maj"cej 
na!celu okre%lenie statystycz-
nych prawid#owo%ci geogra-
& cznych i!spo#ecznych da-
nych zwi"zanych z!pandemi" 
i!stworzenie na!tej podsta-
wie rekomendacji dla polityk 
krajowych i!regionalnych. 
Inny kierunek dzia#ania 
to!zainicjowany i!podj)ty 
wspólnie z!przedstawicie-
lami polskich i! ira$skich 
o%rodków przegl"d litera-

tury przedmiotu dla pa$stw Unii Europejskiej i!Bliskiego Wscho-
du w!zakresie adresowanych postulatów dla polityk miejskich. Ju' 
na!tym etapie nale'y podkre%li*, 'e!wiele postulowanych zmian b)-
dzie nieodwracalnych. Mo'na tu wspomnie* chocia'by o!nowej for-
mule miejskich przestrzeni publicznych, zrede& niowaniu roli trans-
portu publicznego czy zdecydowanie szerszej ni' sprzed pandemii 
ochrony %rodowiska.

Pandemia doprowadzi#a do!nowych wyzwa$ naukowych. Szcze-
góln" uwag) nale'y zwróci* na:

 – szersze zintegrowanie celów ochrony zdrowia z!celami polity-
ki przestrzennej;

 – poszerzenie dyskusji o!ochronie %rodowiska i!przyrody w!mia-
stach (wyznaczanie terenów zielonych, rolnictwo miejskie, szersza 
ochrona (powietrza, itd.);

 – wyodr)bnienie nowych wyzwa$ polityki spo#ecznej w!miastach;
 – kwesti) g)sto%ci zabudowy w!miastach i!jej wp#yw na!ewentu-

alne zagro'enia zdrowotne.
Obecnie trwaj" próby zrede& niowania wielu powsta#ych wcze-

%niej koncepcji i!dostosowania ich do!ram zwi"zanych z!pandemi". 
Dotyczy to!cho*by koncepcji „miasta 15-minutowego” i!koncepcji 
„prawa do!miasta”. Zreszt" stosowne analizy dotycz" równie' zagad-
nie$ przestrzennego zró'nicowania rozpowszechniania si) pande-
mii (spo#ecznych, geogra& cznych i!ekonomicznych uwarunkowa$ 
determinuj"cych to!zjawisko), roli prawa we!wdra'aniu nowych roz-
wi"za$ a!tak'e dostosowania do!nich poszczególnych instrumen-
tów przestrzennych.

Niniejszy artyku# ma!charakter publicystyczny, a!nie naukowy. 
Jedynie wi)c sygnalizuje wskazane w"tki (bez szczegó#owej ich ana-
lizy). Nie budzi jednak w"tpliwo%ci, 'e!zarówno wskazane powy'ej, 
jak te' inne w"tki wymagaj" odpowiedzi %wiata naukowego!– w!tym 
równie' przedstawicieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w!Szczecinie.

Opracowanie: A. D"bkowska
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 Dzia'alno+* SWFiS 
nagrodzona
Czas pandemii skutecznie os#odzi#o kolejne wyró'nienie za!dzia-

#alno%* SWFiS. Ponownie zostali%my laureatem plebiscytu 
bran'owego Or#y Aktywno%ci Fizycznej 2020! A!wszystko 
dzi)ki opiniom naszych studentek i!studentów oraz klientów, 

które zamieszczane s"!na!stronach internetowych.
Dzi)kujemy wszystkim, którzy dziel" si) opiniami na!temat na-

szej pracy. Oceny pojawiaj" si) tak'e w!j)zykach obcych, wi)c z!tym 
wi)ksz" przyjemno%ci" 25 lutego 2021 r. wzi)li%my udzia# w!Erasmus 
Day. Jest to!spotkanie organizowane przez Dzia# Mobilno%ci Mi)-
dzynarodowej dla nowo przyby#ych studentów zagranicznych. Sport 
w%ród „erasmusowców” cieszy si) du'ym zainteresowaniem, dlate-
go z!przyjemno%ci" opowiadali%my o!naszym sporcie uczelnianym. 
Dzi)kuj) za!wsparcie Piotrowi Zawarskiemu, studentowi WIMiM 
i!zawodnikowi KU!AZS ZUT.

Autor tekstu i$zdj#cia: Agnieszka$Parol

 Kolejna pi(*dziesi&tka 
Tomasza Fi'ki

Nauczyciel SWFiS Tomasz Fi#ka kolejny raz wzi"# udzia# w!jaku-
szyckim Biegu Piastów, który jest ukoronowaniem Festiwalu Nar-
ciarstwa biegowego. 6 marca 2021!r. wystartowa# na!dystansie 50 km. 
Zawody w!Karkonoszach odbywa#y si) po!raz 45. Wzi)#o w!nim udzia# 
ok.!3 tys. zawodników. Na!starcie pojawili si) zarówno do%wiadcze-
ni narciarze, jak i!debiutanci.

Z!uwagi na!pandemi) ka'dy zawodnik startowa# indywidualne, 
a!nie jak dot"d w!grupie.!– Zaliczy#em upadek i!25 km pokonywa-
#em z!lekk" kontuzj", ale bieg uko$czy#em!– relacjonuje Tomasz. Jak 
przyzna#, bieg po!„wywrotce” (zosta# zahaczony nartami przez in-
nego zawodnika) by# du'ym wyzwaniem. Szcz)%liwie Tomasz Fi#ka 
walk) ma!we!krwi. W!ko$cu to!dwukrotny akademicki wicemistrz 
%wiata w!wio%larstwie.

Jeste%my niezmiennie pod wra'eniem zapa#u i!osi"gnie* naszego 
kolegi. Gratulujemy!

Autor tekstu: Agnieszka Parol
Zdj#cie ze$zbiorów prywatnych T.$Fi!ki

potraktowa# przekonanie, 'e!co% tak z#o'onego jak oko ludzkie nie 
mo'e by* dzie#em przypadku, jako b#"d poznawczy i!pu#apk) szyb-
kiego my%lenia, Einsteinowi, który tak" zdroworozs"dkow" oczywi-
sto%*, 'e!czas jest absolutny, to!znaczy jeden i!taki sam dla wszystkich 
obiektów we!Wszech%wiecie, uzna# za!fundamentalny b#"d systemu, 
z!którego nale'y nas wszystkich jootsingowa*.

Istnieje jednak wiele systemów, które nie maj" tak globalnego zna-
czenia i!wobec których jootsingowanie zdaje si) #atwiejsze, a!korzy-
%ci, zarówno poznawcze, jak i!praktyczne, zauwa'alne bezpo%rednio 
przez osoby z!nich korzystaj"ce. Kilkadziesi"t lat temu kto% zauwa'y#, 
'e!w!du'ym sklepie koszyki i!wózki na!zakupy niekoniecznie!– tak 
jak uznawa# system!– musz" by* ustawione w!jednym miejscu i!naj-
cz)%ciej poza sklepem. Mo'na przecie' je!poustawia* w!wielu miej-
scach przestrzeni sklepowej. Wyskoczy# z!systemu i!osi"gn"# suk-
ces mierzony tym razem zwi)kszeniem sprzeda'y i!zysków. M"drzy 
przedsi)biorcy zatem ch)tnie w!swoim zespole b)d" widzieli ludzi 
wy*wiczonych w!kreatywno%ci, nawet je%li wiele z!ich pomys#ów nie 
zostanie zrealizowanych. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy przyj-
dzie ten krytyczny okres dla & rmy, w!którym nale'a#oby dokona* 

skutecznego jootsingowania. A!wtedy dobrze jest mie* takich ludzi 
wokó# i!by* na!tyle m"drym, 'eby ich s#ucha* i!'eby nie przekona* 
si), czym postawa braku jootsingowania w!odpowiednim czasie mo'e 
si) sko$czy*, jak na!przyk#ad w!swoim czasie jedna z!najwi)kszych 
& rm sprz)tu fotogra& cznego, która w!momencie rewolucji cyfrowej 
wydawa#a miliony dolarów na!doskonalenie i!reklam) swych klisz 
i!papieru do!zdj)*. Owszem, & rma uratowa#a si) przed bankructwem, 
ale z!pewno%ci" nie jest ju' czo#ow" mark", a!koszty spo#eczne tego 
ratunku by#y olbrzymie.

Uczelnia wy'sza zatem powinna by* tak'e poligonem do!*wicze-
nia tej z#o'onej i!bardzo poszukiwanej cechy, jak" jest kreatyw-
no%*. Precyzyjne wykorzystywanie konkretnych narz)dzi my%lowych 
i!metodyczne unikanie pokus my%lenia szybkiego wymaga wiedzy 
i!umiej)tno%ci nabywanych pod okiem specjalistów. Takie *wiczenia 
i!trening prawdziwej kreatywno%ci oferuje studentom naszej uczelni 
Studium Nauk Humanistycznych i!Spo#ecznych.

dr$Dariusz Zienkiewicz
kierownik Studium Nauk Humanistycznych i$Spo!ecznych
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Szachy
Akademickie Mistrzostwa $wiata Online 
w%Szachach 2021

I!Akademickie Mistrzostwa -wiata w!Szachach Internetowych 
zosta#y zorganizowane przez University of Texas Rio Grande Val-
ley (USA) przy wspó#pracy z!Mi)dzynarodow" Federacj" Szachow" 
(FIDE). Mistrzostwa sk#ada#y si) z!czterech ró'nych zawodów sza-
chów b#yskawicznych i!szybkich. Podczas rejestracji ka'dy uniwer-
sytet móg# wyznaczy* do!siedmiu studentów, którzy utworzyli repre-
zentuj"c" go!dru'yn). Cztery najlepsze wyniki cz#onków dru'yny 
(w!tym co!najmniej jeden wynik m)'czyzny i!jeden kobiety) liczy#y 
si) do!klasy& kacji dru'ynowej.

960 studentów (199 kobiet, 761 m)'czyzn) z!78 krajów, reprezen-
tuj"cych 202 uniwersytety z!64 krajów, wzi)#o udzia# w!turnieju in-
dywidualnym w!grze b#yskawicznej, a!884 studentów z!78 krajów, 
reprezentuj"cych 190 uniwersytetów z!61 krajów, wzi)#o udzia# w!tur-
nieju w!grze szybkiej. Nasz uniwersytet reprezentowali: Damian 
Strza#kowski (WI), Szymon Pinkas (WNo.iR), Paulina Szalewicz 
(WA), Ewelina Zwierzy$ska-Drewniak (WA), Pawe# Fr"czak (WI) 
oraz Grzegorz Muth (WI). Jako dru'yna uplasowali%my si) na!99. 
oraz 76. miejscu odpowiednio turnieju b#yskawicznego i!szybkiego.

Wyniki ko$cowe naszych reprezentantów z!turniejów indywi-
dualnych:
• Pawe# Fr"czak (WI), nr!startowy 186, miejsce 193/207,
• Grzegorz Muth (WI), nr!startowy 197, miejsce 195/207,
• Szymon Pinkas (WNo.iR), nr!startowy 157, miejsce 147/207,
• Damian Strza#kowski (WI), nr!startowy 88, miejsce 88/207,
• Paulina Szalewicz (WA), nr!startowy 83, miejsce 80/83,
• in'.!Bartosz Wilk (WIMiM), nr!startowy 158, miejsce 147/207,
• Ewelina Zwierzy$ska-Drewniak (WA), nr!startowy 85, miejsce 

73/85,
• mgr!in'.!Adam .ywica (WE), nr!startowy 92, miejsce 61/207.

W!turnieju dru'ynowym nasza dru'yna uplasowa#a si) na!30. miej-
scu, startuj"c z!31 pozycji. Opiekunem dru'yny we!wszystkich turnie-
jach by# trener sekcji szachowej mgr!in'.!Adam .ywica (asystent, WE).

Linki do%turniejów
I!Akademickie Mistrzostwa -wiata w!Szachach Internetowych: 
https://worlduniversity.& de.com/
Akademickie Mistrzostwa Polski w!Szachach: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_215/index.html?l=pl

Górny rz)d od#lewej: Pawe$ Fr)czak, Paulina Szalewicz, in%.#Bartosz Wilk, Damian Strza$kowski; 
Dolny rz)d od#lewej: mgr#in%.#Adam &ywica, Ewelina Zwierzy-ska-Drewniak, Szymon Pinkas, 
Grzegorz Muth

Akademickie Mistrzostwa Polski 
w%Szachach 2021 (14–16 maja)

W!tym roku nasz uniwersytet reprezentowa# o%mioosobowy ze-
spó# sk#adaj"cy si) z!2 studentek, 5 studentów oraz pracownika naszej 
uczelni. Zawodnicy brali udzia# w!dwóch turniejach, tj. indywidual-
nym i!dru'ynowym. Organizatorem zawodów by# Uniwersytet Eko-
nomiczny w!Katowicach, same mistrzostwa odbywa#y si) w!Katowi-
cach (turniej kobiet) oraz w!Chorzowie (turniej m)'czyzn i!turniej 
dru'ynowy). Indywidualne Mistrzostwa M)'czyzn i!Kobiet w!sza-
chach by#y to!9-rundowe turnieje szwajcarskie z!kontrol" czasu 10+3 
dla zawodnika. W!turnieju m)skim bra#o udzia# 207 zawodników, 
a!u!kobiet na!li%cie startowej znalaz#o si) 85 zawodniczek. Z!kolei tur-
niej dru'ynowy by# 9-rundowym turniejem szwajcarskim z!kontrol" 
czasu 15+5, w!którym wzi)#o udzia# 246 zawodniczek i!zawodników 
z!41 polskich szkó# wy'szych.

Doskona'y wyst(p 
lekkoatletów na%Akademickich 
Mistrzostwach Polski 

W!dniach 21–23 maja w!Bielsku Bia#ej odbywa#y si) Aka-
demickie Mistrzostwa Polski w!lekkiej atletyce. Zawody 
te!s"!najwi)ksz" imprez" lekkoatletyczn" organizowan" 
w!Polsce. W!imprezie startowa#o prawie 1,5 tys. spor-

towców!– studentów, a!w%ród nich o%mioosobowa ekipa reprezen-
tuj"ca Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W%ród 
startuj"cych by#o wielu zawodników, którzy reprezentowali nasz 
kraj na!letnich igrzyskach olimpijskich w!Tokio. Zawody pomimo 
z#ej pogody sta#y na!bardzo wysokim poziomie. Reprezentantka 
kraju Anna Kaczmarek w!biegu na!400 m dzi)ki %wietnemu wyni-
kowi 51,04 uzyska#a kwali& kacje olimpijsk". Reprezentanci naszej 
uczelni spisali si) doskonale, wywalczyli 5 medali w!klasy& kacji 
uczelni technicznych i!2 & na#y w!klasy& kacji generalnej. Na!ko-
niec rywalizacji przy d(wi)kach popularnych przebojów wszyscy 
%wietnie si) bawili.
Nasi medali%ci:
Mateusz G#adkowski!– srebrny medal w!rzucie dyskiem (46,34 m)
Milena Sadowska!– srebrny medal w!biegu na!1500 m (4:40,34 min)
Artur Kami$ski!– br"zowy medal w!biegu na!100 m (11,04 s)
Nikodem Kudla!– br"zowy medal w!trójskoku (14,53 m)
Jagoda Deluga!– br"zowy medal w!pchni)ciu kul" (9,89 m) .

Z.$Mytkowski 
trener sekcji lekkiej atletyki KU$AZS ZUT

Sukcesy w%siodle
24 kwietnia w!O%rodku Jazdy Konnej Michalski w!Budzistowie 

k. Ko#obrzegu odby#y si) Regionalne Zawody w!Skokach przez Prze-
szkody.  Zawodnicy Akademickiego O%rodka Je(dzieckiego ZUT 
w!Szczecinie zaprezentowali si) znakomicie. Weronika Winiarska 
na!Francois Lulu zaj)#a 1. miejsce w!konkursie klasy L, a!Rafa# Bo-
recki na!koniu Korsarz zaj"# 3. miejsce w!konkursie klasy P.

Materia!y: Akademickiego O)rodka Je*dzieckiego
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-wiadomo%* zagro'e$ zdrowotnych wynikaj"cych z!nadmier-
nej masy cia#a oraz kult szczup#ej sylwetki promowany w!mass 
mediach powoduj", 'e!wiele osób podejmuje dzia#ania maj"ce 
na!celu redukcj) masy cia#a. Wed#ug danych krajowych w!ostat-

nim dziesi)cioleciu od!12% do!40% kobiet odchudza#o si), a!cz)%* 
z!nich robi#a to!wielokrotnie. Osoby z!nadwag" i!oty#o%ci" stanowi-
#y kiedy% niewielki odsetek spo#ecze$stwa, obecnie problem urós# 
do!rangi epidemii, szczególnie w!krajach rozwijaj"cych si) i!wysoko 
rozwini)tych gospodarczo.

Szacuje si), 'e!w!Polsce dotyczy on!niemal co!drugiej osoby. Okazuje 
si), 'e!Polacy przywi"zuj" du'" wag) do!swojego wygl"du. Wiele osób 
jest przekonanych, 'e!wygl"d zewn)trzny ma!decyduj"ce znaczenie 
zarówno dla powodzenia w!'yciu osobistym, jak i!zawodowym, a!dla 
wielu kobiet bycie atrakcyjn" jest jednoznaczne z!byciem szczup#". 
Dlatego te' wiele z!nich podejmuje próby odchudzania. Dzia#ania 
te!nie zawsze maj" zwi"zek z!rzeczywist" mas" cia#a, poniewa' od-
chudzaj" si) nie tylko osoby z!nadwag" lub oty#o%ci", ale tak'e osoby 
o!prawid#owej masie cia#a. A!przecie' redukcja masy cia#a powinna 
dotyczy* tylko tych osób, u!których rzeczywi%cie istniej" do!tego 
wskazania, czyli gdy masa cia#a jest zbyt du'a. Poniewa' metody re-
dukcji masy cia#a uznane za!bezpieczne i!zgodne z!& zjologi" organi-
zmu nie daj" w!krótkim czasie spektakularnych efektów, poszukiwa-
ne i!popularyzowane s"!ró'ne nowe „cudowne” diety odchudzaj"ce, 
pozwalaj"ce uzyska* szybk" redukcj) masy cia#a w!krótkim czasie.

Pytanie o!to, czy istnieje dieta cud, nurtuje nas od!wielu lat. Zastana-
wiamy si), jak szybko i!bez wyrzecze$ „zgubi*” kilka kilogramów. Nie 
zastanawiamy si) jednak nad tym, 'e!„zgubione” cz)sto si) odnajduje. 
Cz)%* osób si)ga te' po!ró'ne preparaty wspomagaj"ce odchudzanie, 
nie bior"c pod uwag) faktu, 'e!skutki nieprawid#owo%ci 'ywienio-
wych zwi"zanych ze!stosowaniem ró'norodnych diet b"d( dzia#ania 
uboczne za'ywanych preparatów odchudzaj"cych mog" ujawni* si) 

dopiero w!pó(niejszym okresie. Stosowane diety niskokaloryczne, 
wykluczaj"ce wiele produktów, prowadz" do!niedoboru wielu sk#ad-
ników od'ywczych i!mog" przyczyni* si) do!powstania powa'nych 
nast)pstw zdrowotnych, a!obsesyjna dba#o%* o!cia#o mo'e prowadzi* 
nawet do!problemów psychologicznych czy psychicznych. M#ode 
kobiety stosuj"ce nieprawid#owo skomponowane i!niezbilansowane 
diety s"!siedmiokrotnie bardziej zagro'one ryzykiem wyst"pienia 
zaburze$ od'ywiania ni' te, które od'ywiaj" si) prawid#owo. Cz)%* 
osób wyklucza ze!swojej diety niektóre posi#ki!– nie jada %niada$, 
podwieczorków lub kolacji, nie zdaj"c sobie sprawy, 'e!zmniejszona 
cz)stotliwo%* 'ywienia sprzyja nadmiernej masie cia#a. Odchudzanie 
realizowane poprzez zmniejszenie liczby posi#ków mo'e utrwala* 
nawyki 'ywieniowe sprzyjaj"ce oty#o%ci. W!ostatnich latach zwraca 
si) uwag) na!oty#o%* wywo#an" stosowaniem diet (diet-induced obe-
sity), spowodowan" hamowaniem podstawowej przemiany materii 
i!niedoborami mikrosk#adników bior"cych udzia# w!metabolizmie.

Dieta cud czy daremny trud?

Nordic walking (nordyckie chodzenie) to!forma rekreacji i!spor-
tu polegaj"ca na!marszach ze!specjalnymi kijami. Wymy%lony 
zosta# w!Finlandii w!latach 20. XX w. jako uzupe#nienie ca#o-
rocznego treningu narciarzy biegowych. Znany by# tam pod 

nazw" Sauvakävely, co!znaczy „marsz z!kijkami”. Formalnie opisano 
nordic walking dopiero w!1997!r. w!publikacji Marko Kantaneva.

Kij towarzyszy ludzko%ci od!zawsze, pe#ni"c funkcje obronne, pod-
porowe, kultowe, obrz)dowe, a!tak'e sportowe itd. Jest podstawo-
wym sprz)tem do!nordic walking. Regularne uprawianie tej formy 
ruchu daje wiele korzy%ci psycho& zycznych (prozdrowotnych). Na-
przemianstronny uk#ad pracy ko$czyn górnych i!dolnych aktywizuje 
okre%lone obszary mózgu, równocze%nie wycisza pola odpowiedzial-
ne za!stres i!emocje. Jak wiele innych form ruchu sprzyja produkcji 
endor& n (hormonów szcz)%cia) przez organizm. Aktywizuje nawet 
90% mi)%ni, zwi)kszaj"c nawet o!25% spalanie energii w!stosunku 
do!marszu bez kijków. Powsta#a nowa dyscyplina, nazwana mental 
nordic walking!– stosowana jako pro& laktyka demencji starczej oraz 
jako narz)dzie wspomagaj"ce procesy my%lowe.

Trening nordic walking najlepiej rozpocz"* pod opiek" wykwali& -
kowanego instruktora (trenera), gdy' tylko to!gwarantuje opanowa-
nie poprawnej techniki. Poprawna technika chodu gwarantuje za% 
uzyskiwanie wy'ej wymienionych korzy%ci w!stopniu optymalnym. 
Poza tym instruktor pomo'e dobra* odpowiedni" d#ugo%* kijków, 
która ma!du'y wp#yw na!technik) i!efektywno%* chodu.

W!ramach zaj)* organizowanych przez SWFiS ZUT „Promowa-
nie zdrowego stylu 'ycia”, skierowanych do!pracowników uczelni, 

Nordic walking%– co%warto wiedzie*?

mo'na si) zapisa* na!nordic walking. By* mo'e taki rodzaj aktyw-
no%ci na!%wie'ym powietrzu spe#ni Pa$stwa oczekiwania. Wi)cej 
informacji na!stronie www.sw& s.zut.edu.pl. A!zatem kije w!d#onie 
i!marsz po!zdrowie i!szcz)%cie! 

Przygotowa!: Zdzis!aw Zawadka 
(instruktor Polskiej Federacji Nordic Walking nr$807 

i$Mi#dzynarodowej Federacji Nordic Walking$– INWA)

0ród$o: Vidmir Raic z Pixabay
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Je'eli naszym celem jest utrata masy cia#a, to!dostarczanie ener-
gii musi by* mniejsze ni' jej wydatkowanie. Wydaje si) to!bardzo 
logiczne i!proste, wystarczy ograniczy* ilo%* dostarczanych kalorii, 
najlepiej przy zastosowaniu „diety cud” i!rozpocz"* odchudzanie. 
Nic bardziej mylnego. W!pierwszym okresie rzeczywi%cie „straci-
my na!wadze”. Jednak w!miar) up#ywu czasu organizm si) adaptuje, 
przyzwyczaja do!ma#ej ilo%ci kalorii i!zwalnia metabolizm. W!efekcie 
mamy mniej energii, stajemy si) ospali, apatyczni, bez ch)ci do!'ycia, 
jest nam ci"gle zimno. I!pomimo dalszego stosowania drako$skiej 
diety nie chudniemy ju' tak jak na!pocz"tku, poniewa' organizm 
przystosowa# si) do!mniejszej ilo%ci kalorii. Efekt „szoku” niskoka-
lorycznego przestaje dzia#a*. Stracili%my szybko na!wadze, ale da-
lej post)py s"!niewielkie. To!sprawia, 'e!si) zniech)camy i!wracamy 
do!poprzedniego sposobu 'ywienia. Odzyskujemy wcze%niejsz" mas) 
cia#a w!mgnieniu oka, cz)sto nawet z!zapasem (efekt jo-jo). To!wynik 
spowolnienia metabolizmu przez niskokaloryczn" diet). Jak wynika 
z!bada$ ameryka$skich, w!których analizie poddano ponad 4 tys. 
odchudzaj"cych si) osób, w!pierwszym roku po!zako$czeniu kuracji 
odchudzaj"cej do!przyrostu masy cia#a dosz#o u!35% badanych, 59% 
utrzymywa#o zredukowan" mas) cia#a, a!tylko 6% nadal j"!zmniej-
sza#o. Po!10 latach zmniejszon" mas) cia#a utrzymywa#o 13% uczest-
ników badania. Podobne wyniki uzyskano w!badaniach polskich.

W!ostatnich latach pojawi#o si) wiele diet, które wprawdzie pozwalaj" 
uzyska* znaczn" redukcj) masy cia#a, ale ze!wzgl)du na!niezgodno%* 
z!aktualnymi zaleceniami w!zakresie racjonalnego 'ywienia mog" by* 
szkodliwe dla zdrowia. W%ród nich mo'na wymieni* diety o!ró'nej za-
warto%ci makrosk#adników (np. dieta niskow)glowodanowa, wysoko-
t#uszczowa, wysokobia#kowa) oraz diety niedoborowe (np. jednosk#ad-
nikowe). Cz)%* z!tych reklamowanych diet pozwala obni'y* mas) cia#a 
bez wi)kszego ryzyka dla zdrowia, jednak cz)sto nie na!d#ugo. Nato-
miast d#u'sze ich stosowanie mo'e by* szkodliwe dla zdrowia. Do!takich 
niekorzystnych diet stosowanych przez osoby odchudzaj"ce si) nale'":

 – diety jednosk#adnikowe (np. mleczna, ry'owa, ziemniaczana, 
kapu%ciana i!wiele innych opartych na!jednym sk#adniku diety)!– 
ich wad" jest brak wielu potrzebnych sk#adników pokarmowych;

 – diety wysokot#uszczowe (np. Atkinsa, Kwa%niewskiego, zalecaj"ce 
du'e spo'ycie t#ustych produktów zwierz)cych)!– charakteryzuj" si) 
niedoborem witaminy C, potasu, wapnia, magnezu, b#onnika pokar-
mowego, nadmierna jest za!to!poda' witaminy A, 'elaza, cholesterolu 
i!nasyconych kwasów t#uszczowych, co!sprzyja zaburzeniom gospo-
darki lipidowej, a!w!konsekwencji chorobom sercowo-naczyniowym;

 – diety wysokobia#kowe (np. Dukana, kopenhaska, cz)sto bardzo 
rygorystyczne, oparte g#ównie na!spo'yciu jaj i!chudego mi)sa)!– 
s"!niedoborowe w!b#onnik, wybrane sk#adniki mineralne i!witaminy. 
Natomiast nadmiar bia#ka powoduje problemy skórne, niepotrzebnie 
obci"'a metabolizm w!w"trobie, wzmaga prac) nerek oraz zwi)ksza 
wydalanie wapnia z!moczem, co!mo'e prowadzi* do!osteoporozy;

 – g#odówki!– s"!dla organizmu silnym czynnikiem stresowym, 
prowadz" te' do!obni'enia przemiany materii, kwasicy i!niedobo-
ru wielu sk#adników.

Dotychczasowe badania wskazuj", i'!diety niskow)glowodanowe 
i/lub wysokot#uszczowe i/lub wysokobia#kowe mog" zwi)ksza* ryzy-
ko zgonów sercowo-naczyniowych, zgonów z!powodu nowotworów 
i!zgonów ogó#em. A!ka'da dieta niedoborowa obni'a odporno%*.

W!%wietle dotychczasowych bada$ i!rekomendacji diet) niskoener-
getyczn" nale'y uzna* za!bezpieczn" i!skuteczn" wtedy, gdy jest zbi-
lansowana i!stosowana zgodnie z!zaleceniami. Niestety ograniczenia 
kaloryczne oraz inne restrykcje dietetyczne sprawiaj", 'e!przewlek#e 
stosowanie tej diety nie jest akceptowane i!znaczny odsetek pacjen-
tów wraca do!poprzednich nawyków 'ywieniowych.

Je%li chcemy zdrowo i!efektywnie schudn"*, musimy skupi* si) 
przede wszystkim na!pobudzaniu metabolizmu, czyli zwi)kszaniu 
zapotrzebowania na!kalorie. Odwró*my nasze pocz"tkowe za#o'enie!– 
wydatkowanie energii musi by* wi)ksze ni' jej dostarczanie!– czyli 
musimy pobudzi* metabolizm, a!nie dostarczy* mniej kalorii. Przyda 
si) wi)ksza aktywno%* & zyczna, ale te' takie zestawienie posi#ków, aby 
pobudza#y metabolizm, dzi)ki temu im wi)cej zjemy (ale bez prze-
sady), tym wi)cej spalimy. Kiedy pytamy szczup#e osoby, ile jedz", 
cz)sto s#yszymy odpowied( „jak wróbelek, czyli… jem tyle, ile wa')”.

Odpowiadaj"c na!pytanie postawione w!tytule, dieta faktycznie 
by#a cud, ale docelowo by# daremny trud. Z!odchudzaniem na!diecie 
cud jest jak ze!sprz"taniem przed %wi)tami: nie sztuka posprz"ta* 
(schudn"*), trzeba jeszcze porz"dek (ni'sz" mas) cia#a) utrzyma*, 
a!to!jest du'o trudniejsze ni' sprz"tanie (odchudzanie). Interesuj"c 
si) kolejn" %wietn" diet", zastanówmy si), czy gdyby wszystkie by#y 
takie cudowne, to!czy mieliby%my tyle oty#ych osób. Has#o „zgubisz 
10 kg w!2 tygodnie”!– brzmi kusz"co? A!mo'e lepiej „stracisz 2 kg 
w!10 tygodni”? Zgubisz!– znajdziesz, stracisz!– nie wróci.

dr$hab.$in'.$Joanna Sadowska, prof.$ZUT
Katedra Mikrobiologii Stosowanej i$Fizjologii %ywienia Cz!owieka

Wydzia! Nauk o$%ywno)ci i$Rybactwa

Nie chc$, nie mog$, nie b$d$…Tak zaczynaj" si$ proble-
my z#jedzeniem. Nie chc$, bo: dopiero jad!em, tego nie 
lubi$, nie mam czasu, nie b$d$ gotowa& tylko dla siebie 
itd. Nie mog$, bo: nie chce mi#si$ je%&, to#mi#nie sma-
kuje, zjem pó*niej itp. Nie b$d$, bo: *le si$ czuj$ po#je-
dzeniu, jedzenie jest niesmaczne (za#ostre, za#gorzkie, 
za#md!e), robi mi#si$ na#jego widok, zapach niedo-
brze, jak zjem to#zwymiotuj$, nie b$d$ si$ zmusza&. 

Pobieranie pokarmu generalnie reguluje mózg (centralny uk#ad 
nerwowy!– CUN) poprzez o%rodki g#odu i!syto%ci zlokalizowane 
w!podwzgórzu. Swój udzia# w!tym procesie maj" równie' inne struk-
tury mózgu otrzymuj"ce informacje o!stanie od'ywienia organizmu 
drog" nerwu b#)dnego oraz kora mózgowa, która niezale'nie od!in-
nych czynników mo'e mody& kowa* aktywno%* o%rodka g#odu i!sy-
to%ci, stymuluj"c lub hamuj"c pobieranie pokarmu.

Pobieranie pokarmu kontrolowane jest te' przez: zmiany st)'e$ 
we!krwi podstawowych sk#adników 'ywno%ci i!ich metabolitów (glu-
kozy, aminokwasów, kwasów t#uszczowych) oraz ilo%* syntetyzowa-
nego ATP (materia# wysokoenergetyczny informuj"cy mózg o!stanie 
od'ywienia ustroju).

O!nasyceniu i!zaprzestaniu jedzenia decyduj" tak'e hormony prze-
wodu pokarmowego (enterostatyna, cholecystokinina, glukagon, 
bombezyna) oraz st)'enie innych hormonów (insulina, leptyna, se-
rotonina). Uczucie syto%ci powoduj" równie': zatrucie, infekcje, ra-
dio- i!chemioterapia, a!tak'e niedobory 'ywieniowe, szczególnie nie-
zb)dnych do!syntezy bia#ka aminokwasów, które mózg mo'e wi"za* 
ze!stosowan" diet" i!wywo#ywa* awersj) do!pobieranego pokarmu!

Podobnie jak za!uczucie syto%ci równie' za!uczucie g#odu i!ch)* po-
bierania pokarmu odpowiedzialne s"!hormony (neuropeptyd Y, gala-
nina, grelina), a!za!wzmacnianie apetytu m.in. takie neurohormony 
jak noradrenalina, której wydzielanie stymuluje obecno%* w!diecie 
w)glowodanów, oraz opioidy endogenne (endor& ny), których syn-
tez) stymuluje wysi#ek, %miech, medytacja, s#uchanie muzyki oraz 

Artyku' dedykowany seniorom oraz ich dzieciom, wnukom i%opiekunom

Gdy senior przestaje je+*
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smak s#odki. Zachowania 'ywieniowe reguluje równie' dopamina, 
silnie stymuluj"ca pobieranie pokarmu, której uwalnianie dodat-
kowo pobudzane jest przez subiektywnie odczuwany „dobry smak” 
potrawy oraz smak s#odki.

Nawet tak schematycznie i skrótowo przedstawione mechanizmy 
pokazuj", jak z#o'ona jest regulacja #aknienia i!syto%ci. CUN od-
biera wiele informacji o!ró'nym charakterze, a!wynik ko$cowy jest 
efektem przewagi którego% z!czynników. Jednym z!nich jest te' sta-
rzenie si) organizmu. 

Dlaczego z%wiekiem tracimy apetyt?
Wp#yw na!to!maj" nie tylko zmieniona biosynteza hormonów i!neu-

rohormonów oraz obni'ona wra'liwo%* receptorów, na!które dzia-
#aj", ale te' zmiany procesów & zjologicznych zachodz"ce z!wiekiem 
w!samym uk#adzie pokarmowym. Dodatkowymi czynnikami, które 
rozregulowuj", s"!choroby, stosowana farmakoterapia oraz okre%lo-
ne zachowania zwi"zane z!wiekiem.

W!artykule omówione zostan" najcz)%ciej stwierdzane zmiany 
procesów & zjologicznych zachodz"ce z!wiekiem w!poszczególnych 
odcinkach przewodu pokarmowego i!w!narz"dach uk#adu pokarmo-
wego oraz ich wp#yw na!zachowania 'ywieniowe seniora i!sposoby 
radzenia sobie z!mog"cymi pojawia* si) zaburzeniami od'ywiania.

Jama ustna
Zmiany zachodz&ce w$b!onie %luzowej, sprzyjaj"ce zmniejszeniu 

jej odporno%ci na!dzia#anie czynników termicznych, mechanicznych, 
chemicznych i!infekcyjnych, wymagaj" zmiany konsystencji pokar-
mów oraz %wie'ych i!dobrych jako%ciowo produktów.

Zmniejszone wydzielanie %liny i$zmiana jej sk!adu wymagaj" do-
starczania organizmowi odpowiedniej ilo%ci p#ynów (1,5 l), w!tym 
wody, ograniczenia ilo%ci spo'ywanej soli, spo'ywania produktów 
bogatych w!witamin) B1 (np. nasiona s#onecznika, soczewica czer-
wona, groch, kasza jaglana, ry' br"zowy) i!witamin) B6 (np. kasze 
jaglana i!gryczana, br"zowy ry', fasola bia#a i!soczewica czerwona, 
#oso% %wie'y, w"troba, mi)so z!piersi kurczaka, papryka), rezygnacji 
z!papierosów i!alkoholu. Pomocne bywa p#ukanie jamy ustnej roz-
gotowanym siemieniem lnianym oraz wspomaganie produkcji %liny 
poprzez 'ucie suszonych %liwek lub gumy bez cukru.

Zmiany zanikowe brodawek i$kubków smakowych powoduj"ce 
zmniejszone odczuwanie smaku s#odkiego i!kwa%nego oraz wzmo-
'one smaku gorzkiego, a!tak'e zmiany w!jamie nosowej pog#)bia-
j"ce zaburzenia odczuwania smaku wymagaj" zwi)kszenia smako-
wej ró'norodno%ci posi#ku, co!wyd#u'a czas pobierania pokarmu, 
oraz wzmo'enia intensywno%ci smaków, które w!naturalny sposób 
zwi)kszaj" ilo%* pobieranego przez osob) starsz" pokarmu.

Zmniejszona si!a 'waczy wymaga, by produkty twarde, np. %wie-
'e owoce lub warzywa, by#y podawane w!formie rozdrobnionej lub 
po!lekkiej obróbce termicznej. Nale'y unika* produktów podawa-
nych w!formie papek i!przecierów, które przez brak 'ucia dodatko-
wo os#abiaj" si#) mi)%ni 'waczowych i!zmniejszaj" ilo%* wydzielanej 
%liny. Wszystkie ww. zmiany nasilane s"!przez braki w!uz)bieniu lub 
(le dobrane protezy z)bowe.

Prze'yk
Zmniejszone napi(cia górnego zwieracza prze!yku, zmniejszo-

na amplituda skurczów i$mo'liwo%) zaburze# perystaltyki prze-
!yku powoduj" wolniejsze oczyszczanie prze#yku z!zarzucanej kwa-
%nej tre%ci 'o#"dkowej oraz d#u'sze epizody re0 uksu, st"d zaleca 
si) spo'ywanie jednorazowo mniejszych porcji i!w!wolnym tempie, 
unikanie bezpo%rednio po!posi#ku pozycji le'"cej, wyeliminowanie 
z!diety potraw indywidualnie nietolerowanych, np. sma'onych, pi-
kantnych, czekolady, kawy, cytrusów, naparu z!mi)ty, napojów ga-
zowanych i!alkoholu. 

#o'&dek
Starszy wiek sam w!sobie nie mody& kuje pracy 'o#"dka, zmianom 

ulegaj" jego funkcje wydzielnicze i!ochronne. Zmniejsza si) kwa-
%no%* soku 'o#"dkowego i!wydzielanie enzymu trawi"cego bia#ka. 

Zmniejsza si) te' szybko%* jego opró'niania przy zbyt kalorycznym 
posi#ku (powy'ej 500 kcal), a!wyd#u'a okres syto%ci, dlatego zale-
ca si) unikanie spo'ywania jednorazowo du'ych porcji pokarmów 
i!t#ustych lub nas"czonych t#uszczem potraw.

Jelito cienkie
Generalnie w!wieku starszym tempo przechodzenia pokarmu 

przez jelito cienkie nie zmienia si). Równie' zmiany we!wch#anianiu 
sk#adników pokarmowych mog" by* niedu'e i!dotyczy*: zmniej-
szonego wch!aniania w(glowodanów, bia!ka i$t!uszczu, witamin 
B*+, D, i$folianów oraz wapnia. Dlatego przy zalecanych mniej-
szych porcjach spo'ywanego jednorazowo pokarmu nale'y zwi)k-
szy* cz)stotliwo%* spo'ycia do!5–6 posi#ków oraz tzw. g)sto%* od-
'ywcz" poprzez obecno%* w!diecie dobrych (róde#: w)glowodanów 
(kasze, br"zowy ry', ziemniaki, warzywa, owoce), pe#nowarto%cio-
wego bia#ka (drób, ryby, naturalny jogurt, serek twarogowy ziarni-
sty), t#uszczów (oliwa z!oliwek, olej rzepakowy, t#uste ryby), witami-
ny B12 (wszystkie produkty pochodzenia zwierz)cego), witaminy D3 

(produkty pochodzenia zwierz)cego w!tym t#uste ryby, zaleca si) 
te' tran lub ze!wskaza$ medycznych suplementacj) witamin" D3), 
folianów (brukselka, groszek zielony, kala& or, broku#y, buraki, mar-
chew, pomidory, ziemniaki) i!wapnia (kapusta w#oska, botwinka, 
szczypiorek, serek twarogowy ziarnisty, jogurt, migda#y, & gi suszo-
ne, orzechy pistacjowe, sezam).

Jelito grube
Zmiany w$sk!adzie bakteryjnej - ory jelitowej (tzw. mikrobioty) 

sprzyjaj" wzrostowi cz)stotliwo%ci biegunek infekcyjnych i!jak wy-
nika z!ostatnich bada$, mog" sprzyja* powstawaniu wielu chorób. 
Poprawie sk#adu mikrobioty jelitowej s#u'y spo'ywanie kiszonych 
przetworów warzywnych i!fermentowanych produktów mlecznych 
oraz ró'nych rodzajów b#onnika pokarmowego wykorzystywanego 
przez te!bakterie, ze!szczególnym uwzgl)dnieniem takich jego (róde# 
jak: banany, cebula, czosnek, ziemniaki, ró'ne rodzaje produktów 
z!pszenicy i!owsa oraz ro%liny str"czkowe.

Wyd!u'ony czas przej%cia pokarmu przez jelito grube, zwi"zany 
ze!zmianami jego motoryki oraz mniejsz" aktywno%ci" & zyczn" se-
niorów, sprzyja wzrostowi cz)sto%ci zapar*, którym mo'na zapobiega* 

Giacomo Francesco Cipper „Stara kobieta jedz)ca ciastka” XVII/XVIII w.
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S#owo „antybiotyk” zosta#o po!raz pierwszy u'yte przez odkryw-
c) ponad 20 antybiotyków!– Selmana A.!Waksmana. Termin 
pochodzi od!greckich s#ów 3456-7689 (anti!– „przeciw” i!bios!– 
„'yciu”). 

Antybiotyki by#y u'ywane od!tysi"cleci do!le-
czenia zaka'e$, chocia' do!ostatniego stulecia 
ludzie nie wiedzieli, 'e!ich przyczyn" s"!mikro-
organizmy. W!staro'ytnym Egipcie chleb po-
kryty szarozielon" ple%ni" z!rodzaju Penicillium
uchodzi# za!najskuteczniejszy %rodek przeciwko 
chorobom przewodu pokarmowego oraz na!ro-
piej"ce rany. Mu#u nilowego i!ziemi z!okolic 
cmentarzy u'ywano do!przygotowania opatrun-
ków oraz do!leczenia jaglicy i!zapale$ oczu. Gdy 
w!1948!r. & zjolog Benjamin M.!Duggar bada-
j"c sk#ad gleby, odkry# antybiotyk aureomycy-
n) (obecnie tetracyklina), produkowan" przez 
bakterie Streptomyces aurofaciens, sta#o si) ja-
sne, 'e!to!w#a%nie egipskich medyków mo'na 
uzna* za!pierwszych u'ytkowników antybioty-
ków. Kolejne odkrycia archeologiczne przynios#y 
potwierdzenie tej tezy. Analizy chemiczne ko%ci 

Nubijczyków (zarówno doros#ych, jak i!dzieci), datowane na!350–550!r. 
p.n.e., by#y wysycone antybiotykiem tetracyklin". Jej (ród#o powi"-
zano z!piwem, produkowanym z!ziarna, które celowo lub nie (tego 
nie wiemy) by#o zanieczyszczone bakteriami glebowymi z!rodzaju 

Streptomyces. Niezaprzeczalnym faktem jest to, 
'e!aby osi"gn"* tak wysokie st)'enia antybio-
tyku w!tkance kostnej, konieczne by#o spo'y-
wanie du'ych ilo%ci z#ocistego „napoju bogów”. 
W!nowo'ytnej medycynie tetracyklin) nadal 
stosuje si) m.in. przy problemach z!tr"dzikiem.

Prawd" jest równie' to, 'e!o!odkryciu pierw-
szego antybiotyku zadecydowa# przypadek. 
Po!powrocie z!wakacji w!Su: olk w!1928!r. szkoc-
ki mikrobiolog Alexander Fleming porz"dkuj"c 
naczynia z!kulturami bakterii, zauwa'y# rozwi-
jaj"c" si) koloni) ple%ni Penicillium notatum,
która spowodowa#a %mier* bakterii gronkowca 
z#ocistego Staphylococcus aureus. Fleming wy-
izolowa# i!wyhodowa# ple%$ w!czystej kulturze 
i!stwierdzi#, 'e!wydzielana przez grzyba sub-
stancja, któr" nazywa# „sokiem ple%niowym”, 
okaza#a si) skuteczna nawet przy bardzo niskich 

Prawda i%mity o%antybiotykach

przez wypijanie odpowiedniej ilo%* p#ynów (1,5 l), w!tym wody oraz 
odpowiedni" ilo%* (20–40 g/dob)) b#onnika pokarmowego, w!tym tzw. 
rozpuszczalnego, którego (ród#em s": jab#ka, pomara$cze, manda-
rynki, grejpfruty, porzeczki, agrest, truskawki, jagody, gruszki, %liw-
ki, morele, brzoskwinie, pietruszka, marchew, broku#y, brukselka, 
kalarepa, cebula, p#atki owsiane, a!tak'e p#atki i!kasza j)czmienna.

Zmiany w%wydzielaniu hormonów przewodu pokarmowego
Starzenie si( organizmu generalnie wp!ywa na!wielko%* wydzie-

lania wielu hormonów przewodu pokarmowego, jednak szczególnie 
wa'ne jest wydzielanie peptydu zwi"zanego z!genem kalcytoniny, 
którego konsekwencj" w!wieku starszym jest poposi!kowy spadek 
ci%nienia t(tniczego. Obserwowany 30–60 minut po!posi#ku, mo'e 
by* nasilany przez posi#ek bogaty w!w)glowodany, ale te' w!t#uszcz 
lub bia#ko. Sprzyja on!wyst)powaniu u!osób starszych bólów i!za-
wrotów g#owy, omdle$ i!upadków oraz nudno%ci, co!mo'e powodo-
wa* skojarzenie pobierania pokarmu z!pogorszeniem samopoczucia 
i!utrwalanie niech)ci do!jedzenia.

W&troba i%drogi )ó'ciowe
Zmiany inwolucyjne zachodz"ce w!w"trobie nie maj" wi)kszego 

wp#ywu na!funkcjonowanie organizmu osób starszych, wywieraj" 
jednak negatywny wp#yw na!przebieg wielu szlaków metabolicznych 
ze!szczególnym uwzgl)dnieniem metabolizmu niektórych leków.

Wzrost zawarto%ci cholesterolu w!'ó#ci oraz opó(nione opró'nia-
nie p)cherzyka 'ó#ciowego sprzyjaj" tworzeniu kamieni 'ó#ciowych, 
pomocne mo'e by* regularne pobieranie pokarmu w!5–6 posi#kach, 
co!sprzyja nie tylko poprawie #aknienia i!trawienia, ale te' opró'-
nianiu p)cherzyka 'ó#ciowego.

Trzustka
Zmniejszone wydzielanie enzymów trawiennych (trypsyny tra-

wi"cej bia#ka i!lipazy trawi"cej t#uszcze) nie zmienia istotnie wielko-
%ci wch#aniania produktów trawienia tych sk#adników diety.

Zmniejszone wydzielanie insuliny mo'e sprzyja* powstawaniu 
cukrzycy, st"d zaleca si) ograniczenie w!diecie produktów i!napo-
jów zawieraj"cych cukier i!syrop glukozowo-fruktozowy oraz #atwo 

i!szybko trawionych, przetworzonych, oczyszczonych oraz rozgoto-
wanych produktów zawieraj"cych wi)ksze ilo%ci w)glowodanów. 

Fizjologiczna anoreksja w%wieku starszym
Pojawia si) w!wyniku zaburze$ o%rodkowej i!obwodowej regulacji 

#aknienia i!powoduje: pogorszone reagowanie starszego organizmu 
na!niedobory 'ywieniowe i!utrat) masy cia#a oraz szybsze osi&ganie 
przez osoby starsze uczucia syto%ci. Wymaga to!uwa'nego kompo-
nowania posi#ków z!pe#nowarto%ciowych produktów i!regularnego 
ich spo'ywania.

Natomiast wzrost wydzielania tkankowego hormonu przewodu 
pokarmowego (cholecystokininy) hamuj"cego uczucie g#odu oraz 
wp#yw wielu innych poza& zjologicznych czynników, zmniejszaj"-
cych lub hamuj"cych #aknienie, wymaga pewnej samokontroli se-
niora lub serdecznej uwagi opiekunów dotycz"cej ilo%ci i!rodzaju 
pobieranego przez niego pokarmu.

Podsumowanie
Obserwowane w!wyniku starzenia si) organizmu zmiany w!funk-

cjonowaniu uk#adu pokarmowego cz#owieka generalnie nie wp#y-
waj" na!d#ugo%* jego 'ycia. Ma!to!miejsce jednak tylko tak d#ugo, 
jak d#ugo dostarczany pokarm pokrywa wszystkie zapotrzebowa-
nia organizmu, co!korzystnie wp#ywa na!jako%* 'ycia osoby starszej, 
zapewnia uczucie si#y & zycznej i!psychicznej oraz stymuluje odpor-
no%*. Dlatego te' osoby starsze powinny %wiadomie dba* o!sk#ad, 
ilo%* i!form) spo'ywanego przez siebie pokarmu, ale te' móc liczy*, 
w!tym wzgl)dzie, na!pomoc i!opiek) swoich bliskich i!opiekunów. 
Szczególnie teraz, gdy na!organizm dodatkowo negatywny wp#yw 
wywieraj": odosobnienie, brak aktywno%ci ruchowej, silny stres, l)k 
i!wiele innych, indywidualnie odbieranych przez osoby starsze czyn-
ników, dodatkowo nasilaj"cych zaburzenia #aknienie.

Nale'y równie' pami)ta*, 'e!pojawiaj"ce si) w!wieku starszym cho-
roby i!obserwowana wielolekowo%* mog" w!istotny sposób wp#ywa* 
na!trawienie i!wch#anianie sk#adników diety, doprowadzaj"c do!ilo-
%ciowych i!jako%ciowych niedoborów.

prof.$dr$hab.$Mariola Friedrich
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st)'eniach. Zapobiega#a wzrostowi gronkowca odpowiedzialnego 
m.in. za!powstawanie czyraków i!ropni, nawet po!800-krotnym roz-
cie$czeniu. By#a równie' mniej toksyczna ni' stosowane wówczas 
%rodki dezynfekuj"ce. Dziesi)* lat pó(niej dwóm brytyjskim bio-
chemikom, Ernstowi B.!Chainowi i!Howardowi W.!Floreyowi, uda#o 
si) wyizolowa* t)!substancj) w!czystej chemicznie postaci. Nazwali 
j"!penicylin", a!w!1945!r. za!jej odkrycie wraz z!Flemingiem otrzyma-
li Nagrod) Nobla. Zanim penicylin) nazwano „cudownym lekiem” 
(ang. wonder drug), po%wi)cono 'ycie setek szczurów, które zara'ano 
ró'nymi gatunkami bakterii. Ze!wzgl)du na!trwaj"c" II!wojn) %wia-
tow" dalsze badania nad zwi)kszeniem skali wytwarzania penicyliny 
przeniesiono do!USA. W!ci"gu kilku lat (1941–1944) rozpocz)to jej 
masow" produkcj) w!20 & rmach, w!tym w!powszechnie dzi% zna-
nych koncernach farmaceutycznych, m.in. Mercku, P& zerze czy Bri-
stol Myers Squibbie (BMS). Skuteczno%* penicyliny w!leczeniu wielu 
ró'nych zaka'e$, w!tym zaka'e$ paciorkowcami, gronkowcami, go-
nokokami i!ki#", spowodowa#a, 'e!wokó# niej urós# prawdziwy mit. 
Sugerowano wr)cz, 'e!penicylina pomog#a wygra* II wojn) %wiato-
w", gdy' Niemcy nie posiada#y centralnego organu koordynuj"cego 
badania i!produkcj) tego leku. By legenda o!penicylinie by#a bardziej 
barwna, przez wiele lat podawano informacj), 'e!w!grudniu 1943!r. 
brytyjski premier Winston Churchill zosta# wyleczony z!zapalenia 
p#uc w#a%nie z!u'yciem znajduj"cej si) fazie bada$ eksperymental-
nych penicyliny. Dopiero wiele lat pó(niej ujawniono, 'e!do!leczenia 
brytyjskiego premiera u'yto niemieckich leków.

Faktem jest to, 'e!w!trakcie swojego noblowskiego wyk#adu Fle-
ming przytoczy# s#owa wypowiedziane w!XV w. przez Paracelsusa!– 
Omnia sunt venena, nihil est sine veneno. Sola dosis facit venenum 
(Wszystko jest trucizn" i!nic nie jest trucizn". Tylko dawka czyni, 
'e!dana substancja nie jest trucizn"). Naukowiec ostrzega# wówczas, 
'e!„w!zainfekowanym organizmie szkodliwe bakterie mog" naby* 
odporno%* na!penicylin). Je%li kuracja nie b)dzie skuteczna i!nie 
zniszczy wystarczaj"cej liczby zarazków, ocala#e wydadz" uodpor-
nione potomstwo, które si) szybko namno'y”. Antybiotyki wykazuj" 
ró'n" aktywno%* przeciw bakteriom i!niektórym grzybom!– zabi-
jaj" je!(dzia#anie bakteriobójcze lub grzybobójcze) lub hamuj" ich 
wzrost (dzia#anie bakteriostatyczne lub grzybostatyczne). Co!do!za-
sady antybiotyki nie dzia#aj" przeciwwirusowo i!nie stosuje si) ich 
do!leczenia infekcji przez nie wywo#ywanych, np. grypy, opryszczki 
czy ospy. Wirusów nie uwa'a si) za!organizmy (nie maj" struktury 
komórkowej i!uk#adów metabolicznych). Okre%la si) je!raczej jako 
cz"steczki infekcyjne lub „molekularne paso'yty”. Jako 'e!s"!nie-
widoczne go#ym okiem, zalicza si) je!do!mikroorganizmów, co!nie 
oznacza, 'e!nimi s".

Leczenie antybiotykami, zarówno pochodzenia naturalnego, jak 
i!pó#syntetycznymi lub syntetycznymi, opiera si) na!sformu#owa-
nej przez niemieckiego bakteriologa Paula Ehrlicha zasadzie selek-
tywnej toksyczno%ci tych substancji przeciwko mikroorganizmom, 
ale nie przeciw organizmowi cz#owieka. Z!tego powodu pomimo 
'e!a'!70 tys. substancji wykazuje aktywno%* antybiotyczn", tylko 
ok. 100 jest stosowanych w!lecznictwie ludzi i!zwierz"t. Antybio-
tyk w!st)'eniu niewykazuj"cym wi)kszej toksyczno%ci dla organi-
zmów wy'szych powoduje hamowanie syntezy %ciany komórkowej, 
bia#ek i!kwasów nukleinowych, zak#ócenie przepuszczalno%ci b#on 
komórkowych oraz szlaków metabolicznych drobnoustrojów. An-
tybiotyki to!leki!wymagaj"ce samodyscypliny w!przejmowaniu. Nie 
wolno zmienia* ich dawek lub podawa* w!ró'nych porach. Istot-
ne jest równie' doprowadzenie kuracji antybiotykowej do!ko$ca. 
Przerywanie leczenia po!nast"pieniu poprawy sprzyja rozwojowi 
oporno%ci mikroorganizmów na!dany antybiotyk i!nie eliminu-
je bakterii, które spowodowa#y zaka'enie. Efektem tego mo'e by* 
szybki nawrót choroby lub brak skuteczno%ci antybiotyku przy po-
wtórnym zaka'eniu.

Bez w"tpienia oporno%* mikroorganizmów na!antybiotyki sta#a 
si) w!ostatnim czasie powa'nym problemem zdrowia publicznego. 
Mo'e by* ona pochodzenia naturalnego lub zosta* nabyta przez dany 
szczep drobnoustroju. Mikroorganizmy, które s"!oporne na!wiele 

antybiotyków, nazywa si) wieloopornymi (ang. multi-resistant orga-
nisms, MRO). Najwi)ksze zagro'enie stanowi" bakterie, które roz-
win)#y oporno%* na!antybiotyki, które kiedy% by#y powszechnie sto-
sowane do!ich leczenia, np. oporny na!metycylin) gronkowiec (ang. 
methicyllin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) lub enterokoki 
oporne na!wankomycyn) (ang. vancomycin-resistant Enterococcus, 
VRE). Wed#ug -wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko wymie-
nione powy'ej gatunki bakterii ka'dego roku s"!przyczyn" zgonów 
wi)kszej liczby Amerykanów ni' AIDS, choroba Parkinsona, roze-
dma p#uc i!zabójstwa razem wzi)te. Rozprzestrzenianiu oporno%ci 
na!antybiotyki sprzyja niew#a%ciwe ich stosowanie (np. przy infekcjach 
wirusowych lub pro& laktycznie przy przezi)bieniach) oraz nieprawi-
d#owe post)powanie z!niewykorzystan" dawk" (np. wyrzucanie jej 
do!kosza). Ogromne znaczenie ma!te' nadu'ywanie antybiotyków 
w!rolnictwie (zw#aszcza w!produkcji zwierz)cej) i!przemy%le spo'yw-
czym. Jak wynika z!danych Europejskiego Centrum Zapobiegania 
i!Kontroli Chorób (ECDC), ca#kowita konsumpcja antybiotyków, 
wyra'ona w!dawkach dobowych de& niowanych (ang. de$ ned daily 
dose, DDD) na!1000 mieszka$ców wzros#a w!niektórych rejonach 
%wiata z!65 do!75%. W%ród 76 krajów, w!których przeprowadzono 
badania, liderem by#a Turcja z!DDD wynosz"c" 45,5, a!na!przeciw-
leg#ym biegunie znalaz#a si) Japonia (DDD = 12,5). Polska uplaso-
wa#a si) na!12 pozycji z!DDD równ" 25,0.

Wi)kszo%* antybiotyków oprócz eliminowania chorobotwórczych 
bakterii niszczy równie' drobnoustroje stanowi"ce naturaln" 0 o-
r) & zjologiczn" cz#owieka. Ze!wzgl)du na!to, 'e!bakterie bytuj"ce 
w!jelitach stanowi" barier) dla bakterii chorobotwórczych i!wytwa-
rzaj" witaminy, podanie antybiotyku mo'e zaburza* metabolizm 
przewodu pokarmowego i!wywo#a* szereg dolegliwo%ci takich jak: 
nudno%ci, md#o%ci, biegunka, wymioty o!ró'nym stopniu nasilenia. 
Zwi)kszone ryzyko dzia#a$ niepo'"danych istnieje u!osób przyj-
muj"cych inne leki!i!suplementy diety (np. wch#anianie tetracykli-
ny jest hamowane przez jony wapnia, magnezu, glinu, preparatów 
alkalizuj"cych i!'elaza) czy spo'ywaj"cych alkohol, który os#abia 
dzia#anie wi)kszo%ci antybiotyków. Przyjmowanych antybiotyków 
nie nale'y popija* sokami owocowymi, mlekiem i!napojami mlecz-
nymi lub p#ynami zawieraj"cymi kofein) (np. kaw", coca-col", her-
bat"), gdy' (le wp#ywaj" na!proces wch#aniania leków. Niepo'"dane 
lub toksyczne dzia#ania antybiotyków u!ludzi i!zwierz"t zdarzaj" si) 
rzadko. Ich efektem mo'e by* wysoka gor"czka, bóle stawów, zabu-
rzenia czynno%ci nerek, w"troby, szpiku oraz uszkodzenia struktury 
ucha wewn)trznego. W!skrajnych przypadkach przyjmowanie an-
tybiotyku mo'e wywo#a* reakcje alergiczne i!wstrz"s ana& laktycz-
ny, który zagra'a 'yciu.

Wiele dziesi)cioleci po!tym, gdy pierwsi pacjenci byli leczeni an-
tybiotykami, infekcje bakteryjne ponownie sta#y si) zagro'eniem 
dla ludzi i!zwierz"t. Niew"tpliwie przyczyni#a si) do!tego zapa%* 
na!rynku produkcji antybiotyków. W!ostatnim dwudziestoleciu nie 
opracowywano 'adnego nowego antybiotyku, a!od!lat 90. ubieg#ego 
wieku pojawi#y si) tylko dwie nowe grupy antybiotyków, podczas gdy 
w!latach 1945–1965 wprowadzono ich 14. Powodem takiego stanu 
rzeczy s"!ograniczenia ekonomiczne (wprowadzenie nowego anty-
biotyku wymaga czasoch#onnych i!kosztownych bada$) oraz coraz 
wi)ksze wymogi regulacyjne zwi"zane z!wprowadzeniem nowego 
leku!na!rynek. W!1991!r. koszt pe#nego cyklu od!wytypowania po-
tencjalnej substancji o!aktywno%ci przeciwbakteryjnej do!wprowa-
dzenia jej na!rynek jako antybiotyku wynosi# %rednio ok. 250 mln 
dolarów, a!w!2003!r. wzrós# do!ponad 800 mln dolarów.

Wiedza na!temat antybiotyków jest wci"' potrzebna. Zwróceniem 
uwagi pacjentów na!prawid#owe podej%cie do!stosowania antybioty-
koterapii ma!s#u'y* ustanowiony w!2008!r. przez Komisj) Europejsk" 
na!wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i!Kontroli Chorób!– 
Dzie$ Wiedzy o!Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness 
Day, EDWA) . Obchodzony jest on!co!roku w!dniu 18 listopada.

dr$hab.$in'.$Agata Markowska-Szczupak, prof.$ZUT 
Katedra In'ynierii Chemicznej i$Procesowej
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Andrzej Kre+  urodzi# si) 28 lutego 1949!r. 
w!Chojnicach jako trzeci z!siedmiorga ro-
dze$stwa. By# dumny ze!swojego kaszubskie-
go pochodzenia, czego wyrazem by#o cz#on-
kostwo w!Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
o. Szczecin. Jako bardzo zdolne dziecko na-
uk) w!szkole podstawowej rozpocz"# w!wie-
ku 6 lat. Nast)pnie kszta#ci# si) w!Technikum 
M#ynarskim w!Krajence, a!po!jego uko$cze-
niu podj"# prac) jako agromeliorant w!Powia-
towym Inspektoracie Wodnych Melioracji 
w!rodzinnych Chojnicach, sk"d uzyska# skie-
rowanie na!studia. W!1976!r. uzyska# dyplom 
na!Wydziale Budownictwa i!Architektury Po-
litechniki Szczeci$skiej. Po!uko$czeniu stu-
diów podj"# prac) zawodow" na!uczelni w!Za-
k#adzie Budownictwa Wodnego, do#"czaj"c 
do!grupy m#odych pracowników, z!którymi 
stworzy# zgrany zespó#, który jednoczy#a za-
równo wspólna praca, jak i!'ycie towarzyskie. 
Zaj)cia dydaktyczne prowadzi# do!2017 r., 
ale z!uczelni" by# zwi"zany do!ko$ca 'ycia.

Przedmiotem jego zainteresowa$ zawo-
dowych od!pocz"tku by#y kwestie dotycz"ce 
przystosowania rzeki Odry do!'eglugi, czemu 
po%wi)ci# równie' swoj" prac) magistersk". 
Aktywnie uczestniczy# w!pracach nauko-
wych i!aplikacyjnych realizowanych przez 
Instytut In'ynierii Wodnej Wydzia#u Bu-
downictwa i!Architektury PS. By# m.in. za-
anga'owany w!realizacj) prac dotycz"cych 
opracowania podstaw i!kierunków zagospo-
darowania zasobów wodnych i!modernizacji 
infrastruktury technicznej Odry oraz usta-
lenia parametrów szlaku 'eglownego przez 
jezioro D"bie i!jego wp#ywu na!stosunki wod-
ne i!przebieg akcji lodo#amania na!Odrze. 
W!latach osiemdziesi"tych zorganizowa# ok. 
10 obozów naukowych dla studentów. Ich 
uczestnicy do!dzisiaj wspominaj" z!senty-
mentem te!obozy i!wspólne wyjazdy. Obozy 
te!by#y odpowiedzi" na!konkretne zapotrze-
bowanie na!prace z!zakresu budownictwa 
wodnego i!gospodarki wodnej w!regionie. 
Ich organizacja cz)sto by#a du'ym wyzwa-
niem, szczególnie w!tamtych latach. Przy-
k#adem mo'e by* obóz niestacjonarny pn. 
„Inwentaryzacja wa#ów przeciwpowodzio-
wych na!rzece Warcie i!Odrze w!granicach 
województwa gorzowskiego”. W! ka'dym 

dniu trzeba by#o zorganizowa* inne miej-
sce zamieszkania i!wy'ywienia dla 25 stu-
dentów i!5 nauczycieli. Ocenie poddano ma-
teria#, z!którego wykonano wa#y, okre%lono 
wspó#czynnik & ltracji metod" polow", okre-
%lono rz)dne korony wa#ów i!ich przekroje 
poprzeczne oraz oceniono zniszczenia wa-
#ów przez zwierz)ta.

Andrzej Kre+  w!1990!r. obroni# prac) dok-
torsk" pt. „Wp#yw zdolno%ci retencyjnej jezio-
ra D"bie na!rozp#ywy w!sieci rzecznej dolnej 
Odry”, przygotowan" pod kierunkiem doc. 
dr.!in'.!Stanis#awa Orlewicza.

Zaj)cia dydaktyczne na!uczelni prowadzi# 
z!zakresu budownictwa wodnego, a!szczegól-
nie regulacji rzek oraz dróg wodnych i!por-
tów. By# promotorem 40 prac magisterskich 
oraz 8 prac in'ynierskich z!zakresu budowli 
pi)trz"cych, regulacji rzek, portów na!Odrze 
i!w!jej uj%ciu. Opublikowa# ok. 25 prac nauko-
wych, których by# autorem lub wspó#autorem.

W!1991!r. podj"# si) jako dyrektor organi-
zacji nowo tworzonej instytucji!– Regionalne-
go Zarz"du Gospodarki Wodnej w!Szczeci-
nie. Od!tego czasu do!przej%cia na!emerytur) 
w!2017!r. #"czy# prac) na!tym stanowisku 
z!prac" na!Politechnice Szczeci$skiej, a!po-
tem na!Zachodniopomorskim Uniwersyte-
cie Technologicznym w!Szczecinie, wykorzy-
stuj"c praktyczne do%wiadczenie zawodowe 
w!dydaktyce.

W!1994!r. zosta# przewodnicz"cym pol-
skiej cz)%ci grupy roboczej ds. planowania 
na!wodach granicznych Polsko-Niemieckiej 
Komisji ds. Wspó#pracy na!Wodach Granicz-
nych i!cz#onkiem Rady Programowej mie-
si)cznika „Gospodarka Wodna”.

W!2000!r. po!po#"czeniu Okr)gowych Dy-
rekcji Gospodarki Wodnej i!Regionalnych 
Zarz"dów Gospodarki Wodnej jako dyrek-
tor po#"czonego RZGW obj"# kierownictwo 
mi)dzynarodowej akcji lodo#amania i!ochro-
ny przed powodziami zatorowymi na!Odrze, 
a!w!2002!r. zosta# przewodnicz"cym polsko-
-niemieckiej grupy roboczej ds. mody& kacji 
i!modernizacji zabudowy regulacyjnej Odry 
granicznej. Efektem prac tej grupy i!osobi-
stych stara$ Andrzeja Kre+ a by#o podpisa-
nie w!2015!r. umowy!– dotycz"cej g#ównie 
ochrony przeciwpowodziowej oraz poprawy 
warunków 'eglugowych!– mi)dzy Rz"dem 
Rzeczypospolitej Polskiej a!Rz"dem Republi-
ki Federalnej Niemiec o!wspólnej poprawie 
sytuacji na!drogach wodnych na!pograniczu 
polsko-niemieckim.

W! sprawy dotycz"ce 'eglugi na! Odrze 
oraz ochrony przeciwpowodziowej anga'o-
wa# si) nie tylko przez wspó#prac) ze!stron" 

niemieck", ale równie' bezpo%rednio staraj"c 
si) o!popraw) stanu technicznego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego w!kraju. Dzi)ki 
jego staraniom w!2014!r. przekazano do!eks-
ploatacji dwa nowoczesne lodo#amacze dla 
RZGW Szczecin!– „Stanis#aw” i!„Andrzej”, 
s& nansowane ze!%rodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony -rodowiska i!Gospodarki 
Wodnej. Dalsze prace w!tym zakresie uwie$-
czone zosta#y podpisaniem w!lipcu 2017!r. 
umowy z!NFO-iGW na!do& nansowanie pro-
jektu „Kontynuacja programu budowy lodo-
#amaczy dla RZGW Szczecin”. Jego staraniom 
zawdzi)czamy równie' otrzymanie w!2016!r. 
przez Polsk) & nansowania z!Mi)dzynarodo-
wego Banku Odbudowy i!Rozwoju na!reali-
zacj) Projektu Ochrony Przeciwpowodzio-
wej w!Dorzeczu Odry i!Wis#y.

Dzia#alno%* Andrzeja Kre+ a na! forum 
mi)dzynarodowym nie ogranicza#a si) tylko 
do!wspó#pracy polsko-niemieckiej. W!latach 
1992–1993 w!ramach polsko-francuskiego 
„Programu dzia#ania dla organizacji gospo-
darki zasobami wodnymi w!Polsce” uczest-
niczy# w!sta'ach i!szkoleniach w!agencjach 
wodnych we!Francji. Bra# udzia# w!tworze-
niu Mi)dzynarodowego Zwi"zku Organiza-
cji Zlewniowych, którego cz#onkami za#o'y-
cielami by#y RZGW. Aktywnie uczestniczy# 
w!1996!r. w!pierwszym kongresie w!Meksy-
ku oraz kolejnych kongresach. Dzi)ki jego 
staraniom w!1997 i!2002!r. zorganizowano 
w!Polsce na!terenie RZGW w!Szczecinie dwa 
jubileusze ustanowionej w!1992!r. Konwen-
cji EKG ONZ w!sprawie racjonalnego u'yt-
kowania i!ochrony cieków transgranicznych 
i!jezior mi)dzynarodowych. W!marcu 1998!r. 
w!Pary'u na!mi)dzynarodowej konferencji 
„Woda w!zrównowa'onym rozwoju” wyg#osi# 
referat przedstawiaj"cy problemy i!osi"gni)-
cia gospodarki wodnej RZGW w!Szczecinie.

Jego troska o!sprawy gospodarki wodnej 
zaowocowa#a utworzeniem nagrody i!statu-
etki „Kropla wody” w!celu honorowania ni" 
osób szczególnie zas#u'onych dla gospodarki 
wodnej. Natomiast przejawem troski o!Odr) 
by#o wspó#organizowanie corocznego „Flisa 
Odrza$skiego”.

Za!swoj" aktywn" dzia#alno%* zawodow" 
i!dobroczynn" zosta# uhonorowany liczny-
mi odznaczeniami: Z#otym Krzy'em Za-
s#ugi (2002), Krzy'em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (2012), z#ot" odznak" 
„Za!zas#ugi dla ochrony %rodowiska i!go-
spodarki wodnej” (1993), honorow" odzna-
k" „Za!zas#ugi dla o%wiaty” (1997), z#ot" od-
znak" „Za!zas#ugi w!zwalczaniu powodzi” 
(2000), Odznak" Diamentow" Prezydenta 

Andrzej Kreft
(/010–232/)
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Z!g#)bokim smutkiem przyj)li%my wia-
domo%*, 'e!w!dniu 18 maja 2021!r. odszed# 
prof.!dr!hab.!in'.!Stanis#aw Dzienia, emeryto-
wany profesor Wydzia#u Kszta#towania -ro-
dowiska i!Rolnictwa Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w!Szczecinie.

Urodzi# si) 1 stycznia 1934!r. w!Boczko-
wicach (woj. ma#opolskie). W!latach 1954–
1960 studiowa# w!Wy'szej Szkole Rolniczej 
w!Szczecinie, gdzie w!1960!r. uzyska# ty-
tu# magistra in'yniera rolnictwa. Po!odby-
ciu rocznego sta'u w!Rolniczym Zak#adzie 
Do%wiadczalnym w!Lipniku podj"# prac) 
w!Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i!Ro%lin 
Wydzia#u Rolniczego. W!1968!r. uzyska# sto-
pie$ doktora, a!w!1978!r. doktora habilito-
wanego. Tytu# profesora otrzyma# w!1989!r. 
Od!1960!r. do!momentu przej%cia na!emery-
tur) w!2004!r. by# pracownikiem Wydzia#u 
Rolniczego, a!po!zmianie nazwy!– Wydzia-
#u Kszta#towania -rodowiska i!Rolnictwa.

Pe#ni# wiele funkcji na!uczelni. Kierow-
nikiem katedry by# w! latach 1979–2004. 
W!pierwszym okresie by#a to!Katedra Ogól-
nej Uprawy Roli i!Ro%lin, a!od!2002!– Kate-
dra Uprawy Roli i!Ro%lin. By# dwukrotnie 
dziekanem Wydzia#u Rolniczego (1982–1990) 
i!Wydzia#u Kszta#towania -rodowiska i!Rol-
nictwa (1999–2002). Pe#ni# równie' funk-
cj) prorektora ds. rozwoju uczelni i!wspó#-
pracy z!gospodark" narodow" (1993–1994). 
W!pracy naukowej zajmowa# si) problemami 
nurtuj"cymi rolnictwo w!dobie zrównowa-
'onego rozwoju. Dotyczy#y one agroekolo-
gicznych podstaw kszta#towania i!optyma-
lizacji czynników siedliska ro%lin uprawy 
polowej z!uwzgl)dnieniem ochrony gleby 

i!%rodowiska, doboru ro%lin do!warunków 
glebowo-klimatycznych i!systemów gospoda-
rowania, integrowanych programów ochrony 
ro%lin, plonowania i!jako%ci plonu oraz oceny 
stanu rolnictwa w!jednostkach administra-
cyjnych Polski. Wyniki bada$ opublikowa# 
w!ponad 400 pracach, z!których 260 to!ory-
ginalne prace twórcze. Odby# szereg sta'y 
naukowych, m.in. w!Uniwersytecie Mary-
landu ( USA) w!latach 1973–1975 i!1978–1979, 
w!Uniwersytecie w!Wageningen (Holandia) 
w!1987!r. oraz w!Instytucie FAL w!Braun-
schweig (Niemcy) w!1993 r.

Na!bazie wspó#pracy z!prof.!Sommerem 
z!Instytutu FAL i!w!ramach wspólnego pro-
gramu badawczego w!katedrze, której kierow-
nikiem by# prof.!Stanis#aw Dzienia, od!1993!r. 
prowadzono dwa do%wiadczenia polowe: jed-
no na!glebach ci)'kich (SD Ostoja), zako$czo-
ne w!2000 r., drugie na!glebach lekkich (RSD 
Lipnik). Oba by#y bogatym (ród#em wyników 
wykorzystanych w!przygotowaniu prac na-
ukowo-badawczych, prac magisterskich, dok-
torskich. Dzi)ki kontynuacji drugie do%wiad-
czenie (Lipnik) by#o jednym z!najd#u'szych 
do%wiadcze$ polowych z!siewem bezpo%red-
nim prowadzonym w!Polsce. Wyniki uzyska-
ne po!15 latach permanentnego stosowania 
siewu bezpo%redniego by#y podstaw" refera-
tów przygotowanych wspólnie przez prof.!Sta-
nis#awa Dzieni) oraz dr.!Jacka Wereszcza-
k) wyg#oszonych na!%wiatowym kongresie 
ISTRO w!Izmirze (2008), a!wyniki uzyskane 
po!18 latach na!%wiatowym kongresie ISTRO 
w!Monte Video (2011). Zespó# pod kierow-
nictwem Profesora bada# szerokie spektrum 
oddzia#ywania ró'nej intensywno%ci zabie-
gów uprawowych na!zmiany, m.in. struktury 
i!jako%ci plonu, w#a%ciwo%ci & zykochemicz-
nych gleby, zachwaszczenia pola uprawne-
go. Problem zachwaszczenia by# wielokrot-
nie podkre%lany jako wada wprowadzanych 
w!latach 80. i!90. zesz#ego stulecia technologii 
bezp#u'nych. Uzyskane wyniki, gromadzone 
w!d#ugoletnim okresie prowadzonych bada$ 

i!obserwacji polowych, pozwoli#y na!rzetelne 
przedstawienie oraz prognozowanie zmian 
w!obr)bie uprawy roli i!ro%lin. Cytuj"c wie-
loletniego pracownika O%rodka Doradztwa 
Rolniczego w!Barzkowicach mgr.!in'.!Ry-
szarda Karasia: To!profesor Stanis"aw Dzie-
nia by" niekwestionowanym pionierem me-
tody siewu nasion bezpo#rednio w!#ciernisko 
przedplonu. Wspó#praca Profesora z!prakty-
k" rolnicz" by#a bardzo szeroka i!efektywna.

Profesor pe#ni# równie' szereg funkcji 
w!organizacjach i!stowarzyszeniach nauko-
wych. By# cz#onkiem Komitetu Uprawy Ro-
%lin PAN, European Society for Agronomy, 
International Soil Tillage Research Organisa-
tion, Polskiego Towarzystwa Agronomiczne-
go, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 
czy Stowarzyszenia In'ynierów i!Techników 
Rolnictwa. Za!swoj" dzia#alno%* naukowo-
-dydaktyczn" i!organizacyjn" otrzyma# wiele 
nagród, w!tym Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wy'szego i!Techniki (1972), Ministra Szkol-
nictwa Wy'szego (1978), Ministra Edukacji 
Narodowej (1990, 1997, 2002), jak równie' 
odznacze$!– Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, Z#oty Krzy' Zas#ugi, Krzy' Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy' O& cerski 
Orderu Odrodzenia Polski.

Oprócz dzia#alno%ci naukowo-dydaktycz-
nej i!organizacyjnej mia# swoj" pasj) arty-
styczn"!– pisa# wiersze. Najwi)cej powsta-
#o ich po!przej%ciu na!emerytur). Dotyczy#y 
ró'nych spraw: rolnictwa, 'ycia akademickie-
go, tematyki spo#eczno-politycznej, przyrody 
czy mi#o%ci. W!2020!r. opublikowana zosta#a 
ksi"'ka pt. „Fascynacja poezj"”.

Profesor Stanis#aw Dzienia pozostanie za-
wsze w!naszej pami)ci jako ceniony nauko-
wiec i!nauczyciel akademicki, wychowawca 
wielu pokole$ m#odzie'y akademickiej i!ka-
dry naukowej, serdeczny kolega, cz#owiek 
wielkiego serca i!umys#u.

Przygotowali: 
S.$Stankowski, J.$Wereszczaka

Stanis'aw Dzienia
(/041–232/)

-wiatowego Lions Club USA (2004), Z#ot" 
Odznak" Honorow" Gryfa Pomorskiego 
(2007), Laurem Wodnym (2010), Z#ot" Od-
znak" Honorow" NOT (2011), Krzy'em Ligi 
Morskiej i!Rzecznej „Pro Mari Nostro” (2013), 
Bursztynowym Krzy'em Zas#ugi Królew-
skiego Orderu -wi)tego Stanis#awa Biskupa 
M)czennika (2016).

Zmar# 2 marca 2021 r., pozostawiaj"c w!g#)-
bokim 'alu: 'on), córk), dwóch synów, trzy 
wnuczki oraz grono przyjació# i!znajomych. 
W!swoim 'yciu umia# po#"czy* zaintereso-
wania z!prac" zawodow", by# przy tym 'ycz-
liwym cz#owiekiem. Jako dyrektor RZGW 
w!Szczecinie, dbaj"c o!pracowników, zbudo-
wa# %wietny zespó#. Szkoda, 'e!nie b)dzie ju' 

s#u'y# nam swoim do%wiadczeniem i!wiedz". 
Szkoda, 'e!nie zrealizuje planów, które mia# 
na!emerytur). Szkoda, 'e!nie b)dzie nas ba-
wi# swoim humorem na!wspólnych spotka-
niach. Na!zawsze jednak pozostanie w!na-
szej pami)ci.

Wspó!pracownicy
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Ró)a Kochanowska
(/045–2323)

13 grudnia 2020!r. zmar#a prof.!Ró'a Kocha-
nowska, wieloletni pracownik Katedry Ekolo-
gii i!Ochrony -rodowiska Akademii Rolniczej 
w!Szczecinie, a!wcze%niej Instytutu Melioracji 
i!U'ytków Zielonych Oddzia#u Szczeci$skie-
go, osoba otwarta na!nauk) i!'yczliwa innym.

Ró'a Kochanowska urodzi#a si) 21 marca 
1937!r. w!Kaczorkach. W!1960 r. uko$czy#a 
Wy'sz" Szko#) Rolnicz" w!Szczecinie, uzy-
skuj"c tytu# zawodowy magistra in'yniera rol-
nictwa. Na!ostatnim roku studiów rozpocz)-
#a prac) w!Oddziale Szczeci$skim Instytutu 
Melioracji i!U'ytków Zielonych w!Falentach 
(IMUZ, obecna nazwa to!Instytut Technolo-
giczno-Przyrodniczy!– ITP), zatrudniona po-
cz"tkowo na!stanowisku in'ynieryjno-tech-
nicznym (1959–1962), a!nast)pnie jako starszy 
asystent (1963–1968). W!1968!r. obroni#a pra-
c) doktorsk", uzyskuj"c tytu# doktora nauk 
rolniczych w!dyscyplinie #"karstwo-ekologia, 
zbiorowiska #"kowe oraz botanika #"karska. 
Od!1969!r. pracowa#a na!stanowisku adiunk-
ta, a!po!1983 r., po!obronie pracy habilitacyj-
nej, jako docent. Prac) habilitacyjn" obroni#a 
w!Akademii Rolniczej w!Poznaniu, uzysku-
j"c tytu# doktora habilitowanego w!dziedzi-
nie nauki rolnicze, w!dyscyplinie #"karstwo. 
W!1994!r. rozpocz)#a prac) w!Akademii Rol-
niczej w!Szczecinie, zatrudniona na!stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego AR. W!2002!r. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada# Jej 
tytu# profesora nauk rolniczych.

Podczas pracy naukowej zajmowa#a si) eko-
logi" i!struktur" & tosocjologiczn" #"k zio#oro-
%lowych (rdestowo-ostro'eniowych) oraz #"k 
trawiastych na!siedliskach zmiennowilgotnych 
Pomorza Zachodniego, a!tak'e intensy& kacj" 
plonowania i!u'ytkowania #"k uprawnych, w!za-
le'no%ci od!regulowanej tro& czno%ci gleb. Ko-
lejnym tematem bada$ by# negatywny wp#yw 
nawo'enia azotowego na!zbiorowiska #"kowe. 
Wiele uwagi po%wi)ca#a roli %ródpolnych sie-
dlisk marginalnych, tj. oczek wodnych, miedz 
i!zadrzewie$, oraz ich analizie 0 orystyczno-& -
tosocjologicznej. Wyniki tych wszechstronnych 
bada$ pozwoli#y na!opublikowanie 133 publi-
kacji, w!tym wydania albumowego pt. „Pe#-
nik europejski ró'" polskich #"k” czy rozdzia#u 
„Przyroda w!krajobrazie rolniczym” w!mono-
gra& i pt. „Przyroda Pomorza Zachodniego”.

By#a kierownikiem grantu pt. „Zró'nico-
wanie i! walory przyrodnicze %ródpolnych 

u'ytków ekologicznych oraz ich funkcje 
w!zrównowa'onym rozwoju m#odoglacjalnego 
krajobrazu Pomorza Szczeci$skiego” i!grantu 
& nansowanego przez Ministerstwo Ochrony 
-rodowiska Energii w!Danii oraz Lasy Pa$-
stwowe w!Polsce dotycz"cego renaturyzacji 
biotopów mokrad#owych.

By#a promotorem wielu prac dyplomowych, 
recenzentem kilku rozpraw doktorskich oraz 
prac habilitacyjnych.

Oprócz pracy naukowej po%wi)ca#a si) edu-
kacji m#odzie'y akademickiej, nauczycieli, stu-
dentów uniwersytetów trzeciego wieku czy pra-
cowników le%nictw. Za!osi"gni)cia edukacyjne 
zosta#a uhonorowana licznymi odznaczeniami, 
m.in.: Z#otym Gryfem Pomorskim (1966 r.), 
Srebrnym Krzy'em Zas#ugi (2000 r.), z#ot" od-
znak" Ligi Ochrony Przyrody (2001 r.) czy Me-
dalem Edukacji Narodowej (2003 r.).

Praca naukowa by#a dla niej bardzo wa'na, 
jednak wiele uwagi po%wi)ca#a równie' spra-
wom studenckim. Zawsze znalaz#a czas, aby 
porozmawia* ze!studentami czy zainspirowa* 
dzia#aniem cz#onków Studenckiego Ko#a Nauko-
wego Ochrony Przyrody. Aktywnie uczestniczy-
#a w!pracach towarzystw naukowych: Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego (od!1959 r.), Polskie-
go Towarzystwa Przyrodników im. M.!Koper-
nika (1965–1989), Szczeci$skiego Towarzystwa 
Naukowego (od!1987 r.), Polskiego Towarzystwa 
/"karskiego (od!1995 r.), Mi)dzynarodowego 
Stowarzyszenia Torfowego (od!1995 r.), Porozu-
mienia na!rzecz Ochrony Mokrade# (od!1997 r.), 
Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w!Bo-
bolicach (od!2003 r.). Wspó#pracowa#a tak'e 
z!wieloma instytucjami: Lig" Ochrony Przy-
rody (od!1998!r. jako cz#onek, a!od!2000!r. jako 
przewodnicz"ca Naukowej Rady Programowej 
przy Wojewódzkim Zarz"dzie LOP), Nadle%nic-
twami w!Bobolicach i!Kliniskach (od!1995 r.), 
udzielaj"c konsultacji dotycz"cych zagadnie$ 
zwi"zanych z!mokrad#ami i!#"kami, a!szczegól-
nie w!zachowaniu cennych gatunków ro%lin.

Umi#owanie 0 ory towarzyszy#o jej podczas 
ca#ej pracy badawczej, jednak najbli'szy sercu 
region dotyczy# #"k pe#nikowych i!storczyko-
wych w!Bobolicach. Po%wi)ci#a wiele uwagi 
i!troski tym siedliskom. Jest równie' wspó#-
autork" scenariusza & lmu dydaktycznego pt. 
„Pe#nik europejski w!dolinie Chocieli”, ma-
j"cego na!celu upowszechnienie idei ochrony 
przyrody w!dolinie tej rzeki. Nawet ju' pó(niej, 
gdy zdrowie nie pozwala#o na!wyjazdy tere-
nowe, szczegó#owo analizowa#a wyniki bada$ 
z!wyjazdów. Zauroczenie tym regionem za-
owocowa#o wspólnym z!Towarzystwem Eko-
logiczno-Kulturalnym w!Bobolicach pomy-
s#em utworzenia w!dolinie Chocieli rezerwatu.

Czas wyt)'onej pracy szybko mija, zarówno 
podczas 35 lat pracy w!Instytucie Melioracji 

i!U'ytków Zielonych, jak i!13 lat pracy w!Aka-
demii Rolniczej w!Szczecinie, z!której odesz#a 
na!zas#u'on" emerytur) tu' przez utworze-
niem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w!Szczecinie. Nawet na!eme-
ryturze nie zaprzesta#a pracy naukowej i!wspie-
rania ogromem swojej wiedzy wspó#pracow-
ników i!studentów.

Pani Profesor odesz#a na!wieczny spoczy-
nek, a!tak J"!wspominaj" i!oceniaj" osoby bli-
sko z!Ni" wspó#pracuj"ce:

„(…) zawsze uderza#a mnie u!Profesor Ró'y 
Kochanowskiej ogromna pasja i!zaanga'owa-
nie w!ka'de dzie#o, którego si) podejmowa-
#a”!– prof.!dr!hab.!Wies#aw Dembek!– ITP 
w!Falentach.

„(…) prac) w!szczeci$skim Oddziale Insty-
tutu Melioracji i!U'ytków Zielonych (obecnie 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) pani 
Profesor zako$czy#a w!1994!r. i!chocia' nie 
pozna#em jej osobi%cie, to!od!pocz"tku mo-
jego zatrudnienia w!instytucie du'o dobrego 
s#ysza#em od!starszych wspó#pracowników. 
Wiele ciep#ych historii o!legendarnej 'yczliwo-
%ci, cierpliwo%ci i!ch)ci do!wspó#pracy, a!tak'e 
ogromnej wiedzy i!umiej)tno%ci dzielenia si) 
ni" z!innymi. Wszystkie zas#yszane od!wielu 
osób historie, dorobek i!osi"gni)cia naukowe 
zbudowa#y w!mojej wyobra(ni obraz praw-
dziwego naukowca, ale równie' 'yczliwego 
i! dobrego cz#owieka. Wierz"c, 'e! pozosta-
wi#a dobrych wychowanków i!kontynuato-
rów rozpocz)tych bada$ naukowych, mo'-
na mie* nadziej), 'e!pami)* o!Niej jeszcze 
na!d#ugo b)dzie 'ywa”!– dr!in'.!Adam Brysie-
wicz!– ITP w!Falentach, Oddzia# w!Szczecinie.

„(…) by#a #"karzem, kochaj"cym przyro-
d), ale nade wszystko naukowcem walcz"cym 
o!swoje racje, jednak umiej"cym s#ucha* innych 
(…)”!– dr!hab.!Renata Gamrat!– ZUT w!Szcze-
cinie, Katedra Kszta#towania -rodowiska.

„Pani Profesor Ró'a Kochanowska by#a wie-
loletnim cz#onkiem Oddzia#u Szczeci$skiego 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Da#a si) 
pozna* nie tylko jako wysokiej klasy nauko-
wiec, z!ogromn" pasj" anga'uj"cy si) w!'ycie 
zawodowe i!dzia#alno%* spo#eczn", lecz rów-
nie' jako wspania#y cz#owiek, ujmuj"cy swoj" 
'yczliwo%ci", wyrozumia#o%ci" i!cierpliwo%ci". 
Profesor by#a zawsze gotowa dzieli* si) swoj" 
ogromn" wiedz". Na!spotkaniach naukowych 
PTB, wci"' z!niemalej"cym zachwytem nad 
natur", opowiada#a o!swoich obserwacjach 
i!wynikach bada$, zara'aj"c m#ode pokolenia 
ch)ci" poznania bogactwa polskich #"k i!od-
krywania ich pi)kna”!– Polskie Towarzystwo 
Botaniczne, Oddzia# w!Szczecinie.

„Kocha#a #"ki za!ich ró'norodno%*, zawsze 
znalaz#a si#y, aby wyjecha* w!teren i!osobi-
%cie sprawdzi*, jak realizowane s"!badania 
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monitoringowe, np. na!#"kach storczykowych 
w!dolinie Iny”!– Polskie Towarzystwo /"kar-
skie, Oddzia# w!Szczecinie.

„Zawsze by#a zakochana w!bobolickiej doli-
nie nad Chociel", zauroczona pe#nikami i!stor-
czykami w!niej rosn"cymi. Dzi)ki Jej wielolet-
nim badaniom mo'na by#o utworzy* rezerwat 
Bobolickie /"ki. To!Jej spu%cizna, to!pami)* 
po!Niej”!– Towarzystwo Ekologiczno-Kultu-
ralne w!Bobolicach.

„-wi)tej Pami)ci Profesor Ró'o, Ró'o Pol-
skich /"k, sercem ca#ym dzi)kujemy za!Twój 
naukowy trud, za! przyja($ i! serdeczno%*. 
Niech Niebo b)dzie Tobie wieczyst" nagrod". 

B"d( w!nim or)downikiem polskich #"k oraz 
naszych #"karskich i! ekologicznych spraw 
(…)”!– prof.!dr!hab.!Stanis#aw Koz#owski!– 
Uniwersytet Przyrodniczy w!Poznaniu, Kate-
dra /"karstwa i!Krajobrazu Przyrodniczego.

„Jej profesjonalizm, otwarto%* oraz 'ycz-
liwo%* pozostan" na!zawsze w!naszej pami)-
ci”!– dr!hab.!Halina Lipi$ska!– Uniwersytet 
Przyrodniczy w!Lublinie, Katedra /"karstwa 
i!Kszta#towania Krajobrazu.

„Pami)tam wyjazd na!#"ki pe#nikowe, gdzie 
pe#na zapa#u pani Profesor opowiada#a o!wa-
lorach tego regionu i!nie zwa'aj"c na!pogod) 
(bardzo wia#o) i!swoje zdrowie, oprowadza#a 

nas po!wszystkich siedliskach doliny rzeki 
Chocieli”!– Liga Ochrony Przyrody w!Szcze-
cinie.

„Pami)tam Pani" Profesor z!konferencji, 
ze!wspólnych spotka$ u!Pani Profesor Barbary 
Rutkowskiej. Album z!#"kami pe#nikowymi 
pokazuj) studentom na!zaj)ciach, wspomina-
j"c prof.!Ró') Kochanowsk" i!rezerwat ko#o 
Bobolic (…)”!– dr!hab.!Maria Janicka!– Szko#a 
G#ówna Gospodarstwa Wiejskiego w!Warsza-
wie, Katedra Agronomii.

Wspó!pracownicy

Jan Subocz
(/016–232/)

Jan Subocz urodzi# si) 30 stycznia 1948!r. 
Od!pocz"tku swojej kariery naukowej zwi"-
zany by# z!Wydzia#em Elektrycznym ZUT, 
przechodz"c po!wszystkich szczeblach roz-
woju naukowego na!wydziale (studia magi-
sterskie!– 1973 r., doktorat!– 1981 r., habilita-
cja!– 2004!r. i!profesura!– 2013 r.).

Zajmowa# si) tematyk" wysokonapi)ciow", 
elektrotechnologiami i!in'ynieri" materia#ow". 
Stworzy# szko#) naukow" diagnostyki urz"-
dze$ elektroenergetycznych, m.in. transfor-
matorów i!izolatorów, promuj"c w!tej tematyce 
trzech doktorów i!przyczyniaj"c si) do!uzy-
skania dwóch habilitacji. Przez ponad 40 lat 
wspó#pracowa# z!przemys#em, opracowuj"c ok. 
50 nowych technologii i!kieruj"c lub nadzoru-
j"c wdro'eniem kilkunastu modernizacji lub 
nowych technologii w!przemy%le. Do!najwa'-
niejszych wdro'e$ nale'": opracowanie meto-
dy diagnostyki izolacji silników i!generatorów 
WN metod" spektroskopii niskocz)stotliwo-
%ciowej, opracowanie i!wdro'enie technologii 
oceny jako%ci izolacji transformatorów WN!– 
oba wdro'enia wraz z!& rm" Energo Complex 
Sp. z!o.o., a!tak'e seria zg#osze$ patentowych 
dotycz"cych uk#adu do!zasilania lamp wy#a-
dowczych, sposobu sterowania tak" lamp" i!jej 
wykorzystania do!fotokatalitycznego utlenia-
nia i!rozk#adu zanieczyszcze$ organicznych 
w!wodzie i!%ciekach. W%ród prac realizowanych 
w!przemy%le na!wyró'nienie zas#uguje kie-
rowanie modernizacj" maszyny papierniczej 
MP-1 w!Fabryce Papieru „Skolwin”, kierowa-
nie modernizacj" Wielkiego Pieca Huty Szcze-
cin!– bran'a AKPiA, nadzór nad modernizacj" 

GPZ i!budow" wie'y kontroli zbli'ania w!PPL!– 
Lotnisko Goleniów, kierowanie budow" syste-
mu nadzoru pracy równoleg#ej dwóch suwnic 
monta'owych w!Stoczni Szczeci$skiej, moder-
nizacja uk#adu ciep#owniczego oraz uk#adu 
naw)glania w!ZE!Dolna Odra SA, opracowa-
nie i!wdro'enie technologii oceny stanu izo-
lacji transformatorów WN w!Energo-Com-
plex Sp. z!o.o., czy te' wdro'enie produkcji 
energoelektronicznych zasilaczy do!lamp wy-
#adowczych WN du'ych mocy w!Navirem-Sig-
ma Sp. z!o.o. By# tak'e dyrektorem ds. bada$ 
i!rozwoju w!& rmie Energo-Complex Sp. z!o.o. 
Udzia# Jego wspó#pracowników w!konferen-
cjach wspó#organizowanych przez t)!& rm), 
z!któr" to!dzi)ki zaanga'owaniu Profesora 
Wydzia# od!wielu lat wspó#pracuje, pozwoli# 
przekona* si), jak wielkim autorytetem cieszy# 
si) On!tak'e w!%rodowisku przemys#owym.

By# autorem ok. 200 publikacji i!kilkunastu 
patentów, pod jego redakcj" ukaza#o si) kilka 
ksi"'ek, m.in. seria cenionych w!przemy%le po-
radników dotycz"cych eksploatacji transfor-
matorów energetycznych. By# tak'e cz#onkiem 
szeregu stowarzysze$ naukowych (m.in. PKN, 
PKME SEP, IEEE). Kierowa# kilkoma projek-
tami badawczymi, by# tak'e rzeczoznawc" SEP 
w!zakresie in'ynierii materia#owej.

W! codziennej pracy zawsze motywowa# 
wspó#pracowników do!rozwoju i!bardzo po-
maga# w!pracy naukowej. Dzi)ki swoim kon-
taktom w!przemy%le potra& # zorganizowa* 
spektakularne eksperymenty lub badania 
na!rzeczywistych urz"dzeniach elektroener-
getycznych, pracuj"cych w! energetyce za-
wodowej, co!u#atwi#o rozwój naukowy jego 
doktorantom i!kolegom z!katedry. Realizu-
j"c projekty, zlecenia, nawi"zuj"c kontak-
ty z!przemys#em czy te' negocjuj"c zakupy 
sprz)tu, stawia# na!pierwszym miejscu mo'-
liwo%ci rozwoju swoich wspó#pracowników. 
Nie pe#ni# zreszt" nigdy 'adnych funkcji or-
ganizacyjnych na!uczelni, gdy' wola# skupi* 
si) na!skutecznym rozwi"zywaniu problemów 

nauki i!przemys#u, co!czyni# ze!znakomitymi 
rezultatami.

Z!pasj" prowadzi# tak'e zaj)cia dydaktyczne, 
znamienn" sytuacj" by#o wspomnienie jednego 
z!profesorów, który wychodz"c na!wewn)trzny 
dziedziniec, zauwa'y# grupk) studentów pilnie 
s#uchaj"c" kogo%, kto co% im 'ywio#owo t#uma-
czy#, stoj"c przy stacji transformatorowej. Przy-
stan"#, by pos#ucha* mówi"cego w#a%nie ze!swa-
d" prof.!Subocza… i!zosta# tam ju' do!ko$ca tych 
zaj)*, przys#uchuj"c si) razem ze!studentami.

Jego optymizm, zaskakuj"ce czasem poczu-
cie humoru i!umiej)tno%* obracania w!'art ró'-
nych!– czasem naprawd) nie#atwych!– proble-
mów, niezmiennie zaskarbia#y Mu!sympati) 
wielu osób. Na!wielu spotkaniach i!konferen-
cjach bywa# niekwestionowan" dusz" towarzy-
stwa, maj"c wyj"tkow" umiej)tno%* #"czenia 
nie tylko swojej ogromnej wiedzy z!praktyk" 
przemys#ow", ale tak'e z!niecodziennymi umie-
j)tno%ciami wokalnymi oraz zainteresowania-
mi… m.in. historycznymi. Poza prac" zawodo-
w" dzia#a# w!Stowarzyszeniu Przyjació# Wilna, 
Ziemi Wile$skiej, Nowogródzkiej i!Polesia.

Jedn" z!jego pasji by#a tak'e muzyka. -piewa# 
w!kilku chórach, m.in. w!chórze m)skim „S#o-
wiki 60” im. Jana Szyrockiego. Najbli'si wspó#-
pracownicy cz)sto s#yszeli, jak nuci w!swoim 
gabinecie, przygotowuj"c si) do!kolejnych wy-
st)pów. Niezapomnianym wydarzeniem by# 
%piew prof.!Subocza w!Jaskini Bielskiej na!S#o-
wacji, który wprawi# w!os#upienie s#owackiego 
przewodnika oraz uczestników jednej z!kon-
ferencji NEET, w!której cz)sto bra# udzia#.

Jego wyj"tkowa otwarto%*, ogromna 'yczli-
wo%* i!umiej)tno%* nawi"zywania!– i!co!wa'-
niejsze!– podtrzymywania kontaktów zaskar-
bi#y Mu!liczne grono przyjació#, w!których 
pami)ci na!zawsze pozostanie.

Prof.!Jan Subocz zmar# 12 kwietnia 2021!r. 
po!kilku latach zmaga$ z!ci)'k" chorob".

Przygotowali: 
Szymon Banaszak, Krzysztof Okarma
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Julian Niebylski
(/043–232/)

Julian Niebylski urodzi# si) 12 marca 
1930!r. w!Horodyszczu Wielkim k. Tarno-
pola. Studia wy'sze na!kierunku geodezja 
i!kartogra& a na!Wydziale Geodezji Górni-
czej Akademii Górniczo-Hutniczej w!Kra-
kowie uko$czy# w!1958!r. Na!tym'e wydziale 
uzyska# w!1976!r. stopie$ naukowy doktora 
nauk technicznych, a!w!1985!r. stopie$ nauko-
wy doktora habilitowanego. W!1989!r. zosta# 
powo#any na!stanowisko docenta, a!w!1993!r. 

na!stanowisko profesora nadzwyczajnego Po-
litechniki Szczeci$skiej w!Zak#adzie Techno-
logii Okr)tów na!Wydziale Techniki Morskiej.

Prac) zawodow" rozpocz"# w! 1958! r. 
w!Szczeci$skim Okr)gowym Przedsi)bior-
stwie Geodezyjno-Kartogra& cznym, w!którym 
wdra'a# nowe technologie geodezyjnych po-
miarów kontrolnych, wykonywanych w!pro-
cesie budowy i!eksploatacji m.in. w: Hucie 
Szczecin, Elektrowni Pomorzany, Elektrowni 
Dolna Odra, Zespole Portów Szczecin--wino-
uj%cie, Zak#adach Chemicznych Police.

W!1974!r. powo#any zosta# na!stanowisko 
kierownika Zak#adu Metrologii Okr)towej, 
co!zapocz"tkowa#o intensywny rozwój dzia-
#alno%ci w!zakresie zastosowa$ geodezyjnych 
technik pomiarowych dla potrzeb przemy-
s#u okr)towego. Praca zawodowa w!tej dzie-
dzinie oraz zdobyte do%wiadczenia sta#y si) 

inspiracj" powa'nych prac naukowych, w!tym 
rozprawy doktorskiej i!rozprawy habilitacyjnej.

Jako twórca nowego obszaru bada$ nauko-
wych powi"zanych z!metrologi" okr)tow" by# 
autorem lub wspó#autorem 65 prac naukowych 
i!25 prac wdro'eniowych oraz wielu artyku#ów 
naukowych i!wynalazków dotycz"cych szcze-
gó#owych rozwi"za$ ró'nych zada$ pomiaro-
wo-kontrolnych w!procesie monta'u, remon-
tu i!eksploatacji statków morskich. G#ównym 
osi"gni)ciem prof.!Juliana Niebylskiego by#o 
opracowanie nowych, oryginalnych techno-
logii geodezyjnych lub adaptacja istniej"cych, 
przeznaczonych do!wykonywania pomiarów 
kontrolnych natury geometrycznej w!rozle-
g#ej przestrzeni trójwymiarowej i!w!specy& cz-
nych warunkach lokalnych, np. na!pochylni, 
w!doku p#ywaj"cym lub na!statku znajduj"-
cym si) na!pe#nym morzu.

Irena Majchrowicz urodzi#a si) 20 pa(dzier-
nika 1931!r. w!Nowince w!województwie pod-
laskim. Studia uko$czy#a w!Wy'szej Szkole 
Rolniczej na!Wydziale Rolniczym w!Olszty-
nie, uzyskuj"c stopie$ in'yniera, a!nast)p-
nie we!Wroc#awiu tytu# magistra. W!1956!r. 
rozpocz)#a prac) na!stanowisku asystenta 
w!Katedrze Ochrony Ro%lin Akademii Rol-
niczej w!Szczecinie. W!1963!r. na!Wydzia-
le Rolniczym WSR w!Szczecinie obroni#a 
prac) doktorsk" pt. „Studia nad grzybami 
glebowymi towarzysz"cymi obumieraniu 
owadów w!glebie, ze!szczególnym uwzgl)d-
nieniem stonki ziemniaczanej”. W!1969!r. 
zda#a egzamin na!stopie$ docenta na!pod-
stawie pracy dyplomowej pt. „Studium nad 
miko0 or" mysz na!tle infekcji Microsporon 
boullardii Dom. et Majchr.”. W!1973!r. zo-
sta#a kierownikiem Zak#adu Entomologii 
na! Wydziale Rolniczym WSR w! Szczeci-
nie. W!1995!r. uzyska#a tytu# profesora zwy-
czajnego. W!2002!r. prof.!dr!hab.!in'.!Irena 

Majchrowicz przesz#a na!emerytur). Zmar#a 
19 marca 2021!r. w!Szczecinie.

By#a wybitnym specjalist" z!zakresu eko-
logii i! biologii grzybów, ze! szczególnym 
uwzgl)dnieniem grzybów owadobójczych 
i!glebowych o!w#a%ciwo%ciach keratynolitycz-
nych. Wiele uwagi po%wi)ci#a zagadnieniom 
dotycz"cym biologii i!ekologii mszycy burako-
wej Aphis fabae na!ro%linach uprawnych i!dzi-
ko rosn"cych w!pó#nocno-zachodniej Polsce 
oraz wyst)powaniu ma#o znanych gatunków 
szkodników i!patogenów ro%lin w!pó#nocno-
-zachodniej Polsce. 

Dorobek naukowy prof.!dr!hab.!in'.!Ireny 
Majchrowicz obejmuje ponad 90 publikacji. Jej 
wa'niejsze oryginalne prace naukowe dotycz" 
myko0 ory patogennej mszycy Aphis fabae, 
Acyrthosiphon pisum i!Myzodes persicae. By#a 
tak'e wspó#autorem nieocenionego podr)cz-
nika pt. „Biologiczne metody walki ze!szkod-
nikami ro%lin”, wydanego w!1978!r. przez Pol-
skie Wydawnictwo Naukowe w!Warszawie.

Efektem bada$ mikologicznych prof. dr hab. 
in'. Ireny Majchrowicz by#o odkrycie wielu 
nowych gatunków grzybów, m.in. Dendrodo-
chium szilvinyi Dominik & Majchrowicz (1970), 
Dictyoarthrinopsis kelley Dominik & Majchro-
wicz (1965), Geotrichum keratinophilum Do-
minik & Majchrowicz (1964), Geotrichum 
sulfureum Dominik & Majchrowicz (1964), 

Microsporon boullardii Dominik & Majchro-
wicz (1965), Sepedonium ochraceum Dominik 
& Majchrowicz (1965), Sporotrichum keratino-
lyticum Dominik & Majchrowicz (1965), Stysa-
nus stemonitis (Pers.) Corda var. keratinolytica
Dominik & Majchrowicz (1965), Torula korta-
sii Dominik & Majchrowicz in Majchrowicz 
& Dominik (1969) i!Volutella keratinolytica 
Dominik & Majchrowicz (1964).

Pani Profesor dr!hab.!in'.!Irena Majchrowicz 
by#a wielokrotnie nagradzana i!wyró'niana 
za!swoj" prac) m.in. nagrod" naukow" Mini-
stra Szkolnictwa Wy'szego za!prac) doktorsk" 
(1964), Odznak" Gryfa Pomorskiego (1974), 
Z#otym Krzy'em Zas#ugi (1977), Krzy'em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994) 
oraz dyplomem uznania i!wyró'nienia Depar-
tamentu Rolnictwa USA za!osi"gniecia w!za-
kresie bada$ mszycobójczych (1982 i!1998).

Pani Profesor dr!hab.!in'.!Irena Majchro-
wicz by#a wybitnym naukowcem, cenionym 
nauczycielem akademickim i! praktykiem 
w!zakresie ochrony ro%lin. Wychowawc" wielu 
pokole$ m#odzie'y akademickiej. Cz#owie-
kiem wielkiego serca i!umys#u.

Przygotowa!a: Magdalena Dzi#gielewska
Pracownia Fizjologii Ro)lin i$Entomologii

Katedra Bioin'ynierii WK(iR ZUT

Irena Majchrowicz
(/04/–232/)
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To!by# wyj"tkowo pi)kny, s#oneczny dzie$. 
Niedziela, 15 listopada 2020!r. Wiadomo%* 
o!%mierci wieloletniego wicedyrektora Insty-
tutu Matematyki Politechniki Szczeci$skiej 
dr.!Eugeniusza Stasiaka sprawi#a, 'e!wszyst-
ko nagle zszarza#o, posmutnia#o. Pop#yn)-
#y #zy. Obraz za!obrazem jak w!& lmie o'y#y 
wspomnienia, bo!przecie' tyle lat z!nami by#.

Jako wicedyrektor m"drze zarz"dza# Insty-
tutem Matematyki. Wspiera# i!docenia# roz-
wój naukowy pracowników. Niezwykle pra-
wy, dok#adny i!sprawiedliwy, ca#ym sercem 
oddany pracy. Wykonywa# swoje obowi"zki 
z!'yczliwo%ci" i!empati" wobec swoich pod-
w#adnych i!wspó#pracowników, nic nie trac"c 
przy tym ze!swojego autorytetu i!charyzmy. 
By# bardziej koleg" ni' prze#o'onym, bez zaci-
sza w#asnego gabinetu i!pseudodostoje$stwa.

Prywatnie!– lojalny przyjaciel, cz#owiek 
o!skromnych wymaganiach, bez tak typo-
wej dla wielu „ch)ci posiadania”. W!towarzy-
stwie graj"cy pierwsze skrzypce gaw)dziarz 
i!b#yskotliwy partner do!bryd'a. Zapalony 
numizmatyk i!pasjonat historii, w!szczegól-
no%ci rodzinnych stron.

Rodzina dr.!Eugeniusza Stasiaka wywodzi#a 
si) ze!-mi#owic na!Ziemi Kujawskiej. On!sam 
wprawdzie urodzi# si) 14 lutego 1942!r. w!Ry-
bitwach na!Lubelszczy(nie, dok"d w!czasie 
wojny zosta#a wysiedlona jego rodzina, ale 
to!w!-mi#owicach by#y jego korzenie i!tam 
dorasta#. Ze!swojego pochodzenia wychowa-
nia, tradycji by# bardzo dumny.

W!-mi#owicach rozpocz"# nauk) w!szkole 
podstawowej, a!nast)pnie w!pobliskim W#o-
c#awku uko$czy# liceum pedagogiczne. Ju' 
w!latach szkolnych przejawia# zainteresowa-
nie matematyk", co!zaowocowa#o studiami 
na!Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Che-
micznym na!Uniwersytecie im. Miko#aja Ko-
pernika w!Toruniu, gdzie w!1966!r. uzyska# 
dyplom magistra matematyki.

Pierwsz" prac) podj"# w!Szkole Podstawo-
wej i!Liceum Ogólnokszta#c"cym w!Lipianach. 
Z!Lipianami wi"za#o si) wiele Jego mi#ych 
i!ciep#ych wspomnie$. Praca z!uczniami, prze-
kazywanie wiedzy, rozwijanie talentów ma-
tematycznych sprawia#y mu!wielk" satysfak-
cj). Swoim uczniom po%wi)ca# du'o czasu, 
nie tylko prowadz"c dodatkowo kó#ka mate-
matyczne na!ró'nych szczeblach, ale równie' 
organizuj"c wypady plenerowe i!biwaki. Jego 
uczniowie zajmowali wysokie lokaty w!olim-
piadach matematycznych. Przede wszystkim 
jednak by# przez nich lubiany i!szanowany. 
Z!niektórymi do!ko$ca 'ycia utrzymywa# 
przyjacielski i!serdeczny kontakt.

W!1969!r. zosta# zatrudniony w!Katedrze 
Matematyki Politechniki Szczeci$skiej na!sta-
nowisku asystenta. Na!pocz"tku prowadzi# 
*wiczenia na!Wydziale Elektrycznym u!doc. 
L.!Bieszka. Jednocze%nie bra# czynny udzia# 
w!prowadzonym przez niego seminarium. 

W!tym czasie tematyka pracy naukowej 
w!Katedrze Matematyki (pó(niej Instytucie) 
rozwija#a si) w!dwóch kierunkach: sumowal-
no%ci szeregów ortogonalnych i!geometrii ró'-
niczkowej. W#a%nie geometria ró'niczkowa, 
a!dok#adniej teoria obiektów geometrycznych 
i!ich klasy& kacja opieraj"ca si) na!komitan-
tach ró'niczkowych by#a przedmiotem bada$ 
naukowych Eugeniusza Stasiaka.

Wspólnie z!doc. L.!Bieszkiem opubliko-
wa# w!Annales Polonicii Mathematici swoj" 
pierwsz" prac) naukow" pt. „On!the density 
concomitant of covariant curvature tensor in 
two and three dimensional Riemanian space”.

Prac) doktorsk" pod kierunkiem prof. M.!Ku-
charzewskiego pt. „Pewne w#asno%ci geometrii 
pseudoeuklidesowej o!indeksie jeden” obroni# 
z!wyró'nieniem w!1977!r. w!Instytucie Fizyki 
Technicznej i!Mechaniki Stosowanej na!Po-
litechnice Warszawskiej. Jeszcze w!tym sa-
mym roku awansowa# na!stanowisko adiunkta.

Po!doktoracie usi#owa# zainteresowa* te-
matyk" swoich bada$ zespó# m#odszych pra-
cowników. W!wyniku Jego inspiracji powsta#y 
wspólne prace publikowane w!Demonstratio 
Mathematica, Publicationes Mathematicae, 
Mathematica Bohemica. By# autorem i!wspó#-
autorem kilkunastu prac naukowych. 

W!1984!r. zosta# wicedyrektorem Instytu-
tu Matematyki Politechniki Szczeci$skiej.

Najwi)ksz" pasj" dr.!Eugeniusza Stasiaka 
by#a dydaktyka. Uczy# matematyki z!poczu-
ciem misji, kosztem w#asnego rozwoju nauko-
wego, w!przekonaniu, 'e!matematyka nie jest 
nauk" tylko dla wybranych. Tym nielicznym 
obdarzonym talentem pomaga# rozwija* si) 
na!kó#kach matematycznych, w!ko#ach na-
ukowych i!w!toku indywidualnego nauczania. 

Pracowa# na!wszystkich wydzia#ach Poli-
techniki, prowadz"c zaj)cia niezwykle staran-
nie, prosto, zrozumiale i!co!najwa'niejsze!– 
ciekawie. Studentów, uczniów i!m#odszych 
kolegów traktowa# po!partnersku, zawsze 
dost)pny, zawsze ch)tny do! wyja%niania, 
t#umaczenia, dyskusji… I!to!do!Niego naj-
cz)%ciej przychodzili specjali%ci z!ró'nych 
dziedzin, in'ynierowie czy ekonomi%ci po!po-
moc w!rozwi"zaniu problemów matematycz-
nych, z!jakimi spotykali si) w!swojej pracy 
naukowej. 

Przez pi)* lat uczy# matematyki w!XIV Li-
ceum Ogólnokszta#c"cym, nad którym pa-
tronat sprawowa#a Politechnika Szczeci$ska. 
Jedna z!jego uczennic jest dzisiaj doktorem 
habilitowanym i!na!stanowisku profesora 
w!Studium Matematyki ZUT.

Prac) i!zaanga'owanie dr.!Eugeniusza Sta-
siaka docenia#y w#adze Instytutu Matema-
tyki i!Politechniki Szczeci$skiej, przyzna-
j"c mu!medal „Za!zas#ugi dla Politechniki 
Szczeci$skiej” oraz liczne nagrody rektorskie. 
Za!swoj" prac) naukowo-dydaktyczn" otrzy-
ma# Z#oty Krzy' Zas#ugi, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, Nagrod) Gryfa Pomorskiego.

 W!2003!r. przeszed# na!emerytur), nie zry-
waj"c kontaktów kole'e$skich i!naukowych.

Przez wiele lat zmaga# si) z!chorob" no-
wotworow", która ostatecznie doprowadzi-
#a do!%mierci. Zgodnie z!Jego wol" wróci# 
do!-mi#owic… na!zawsze. Spocz"# w!rodzin-
nym grobowcu 19 listopada 2020!r. 

Szkoda, 'e!ze!wzgl)du na!sytuacj" zwi"-
zan" z!pandemi" nie mogli%my uczestniczy* 
w!ceremonii po'egnania. Byli%my z!Nim jed-
nak my%lami, dzi)kuj"c za!wszystko dobro…

Dyrektorze, Doktorze, Profesorze, Gienku, 
Stasiaczku… w!pami)ci ka'dego z!nas zosta-
wi#e% niezatarty %lad.

W$imieniu kole'anek i$kolegów
Barbara Glanc i$Romualda Lizak

Eugeniusz Stasiak
(/012–2323)

By# cenionym dydaktykiem i!zas#u'onym 
organizatorem procesu nauczania. Prac) dy-
daktyczn" rozpocz"# na!Politechnice Szcze-
ci$skiej w!1965 r., prowadz"c na!Wydziale 
Budownictwa L"dowego i!Wodno-Meliora-
cyjnego zaj)cia dydaktyczne z!przedmiotów 

geodezyjnych jako wyk#adowca (do!1969 r.). 
Od!1972!r. prowadzi# na!Wydziale Techniki 
Morskiej PS zaj)cia dydaktyczne z!przedmio-
tu metrologia okr)towa w!ramach studiów 
na!specjalno%ci okr)ty i!obiekty oceanotech-
niczne.

Przez ostatnie lata zwi"zany by# z!Akademi" 
Morsk" w!Szczecinie. Zmar# 3 marca 2021 r.

By# skromnym i!pracowitym cz#owiekiem. 
Jego odej%cie to!wielka strata dla ca#ego %ro-
dowiska. Pracownicy 

Wydzia!u Techniki Morskiej i$Transportu
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17 maja 2021!r. zmar# prof.!Tadeusz Wa-
s"g, wybitny chemik, naukowiec, specjalista 
w!zakresie chemii analitycznej, oddany przez 
ca#e 'ycie nauce, jeden z!twórców szczeci$-
skiej szko#y chemicznej, wychowawca wielu 
pokole$ m#odzie'y oraz wieloletni dziekan 
Wydzia#u Technologii i!In'ynierii Chemicz-
nej Politechniki Szczeci$skiej.

Urodzi# si) 3 lutego 1926!r. w!Rukojniach 
k.!Wilna. By# synem Micha#a Was"ga (Sy-
biraka) i!Wiktorii z!d. Por)bskiej. W!1938!r. 
uko$czy# szko#) podstawow" i!rozpocz"# na-
uk) w!Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Wilnie. Po!wybuchu II wojny #wiatowej 
od!pa(dziernika 1943!r. by# 'o#nierzem Armii 
Krajowej (ps. „Kolejarz”) w!Wile$skim Okr)-
gu AK. W!lipcu 1944!r. walczy# o wyzwolenie 
Wilna, uczestnicz"c w powstaniu wile$skim, 
czyli operacji „Ostra Brama” w!sk#adzie plu-
tonu minerskiego 4. kompanii 6. Wile$skiej 
Brygady AK. S#u'y# u!por. Adama Boryczki 
ps. „To$ko” i!u!mjra Franciszka Koprowskiego 
ps. „Konar”. W!czasie wojny uzyska# awans 
ze!stopnia szeregowego na!starszego szerego-
wego. Po!zaj)ciu Wilna przez Armi) Czerwo-
n" w!grudniu 1944!r. zosta# aresztowany przez 
NKWD i!skazany na!3 lata wi)zienia. W!sierp-
niu 1945!r. zosta# zwolniony na!mocy amnestii.

W!1945!r. jako repatriant przyjecha# do!Lu-
blina, gdzie uko$czy# gimnazjum i!podj"# 
prac) w!Powiatowym Urz)dzie Repatriacyj-
nym. W 1946 r. przeniós# si) do!Gda$ska, 
gdzie pracowa# i!kontynuowa# nauk) w!li-
ceum. Po!zdaniu w!1948!r. w!Gda$sku ma-
tury rozpocz"# studia na!kierunku chemia 
na!Wydziale Chemii Uniwersytetu Miko#a-
ja Kopernika w!Toruniu. Na!II roku studiów 
rozpocz"# prac) jako asystent w!Zak#adzie 
Chemii Nieorganicznej. Prac) magistersk", 
wykonan" pod kierunkiem prof.!Antonie-
go Basi$skiego, obroni# w 1952!r. i!uzyska# 
dyplom magistra & lozo& i w!zakresie chemii 
(5.04.1952 r.). Po!magisterium w!1953!r. roz-
pocz"# prac) na!stanowisku starszego asy-
stenta w Zak#adzie Chemii Nieorganicznej. 

W! 1954! r. zosta# s#u'bowo przeniesio-
ny do!Szczecina, gdzie czynnie w#"czy# si) 

w!rozwój Szko#y In'ynierskiej, któr" w!1955!r. 
przekszta#cono w!Politechnik) Szczeci$sk". 
W!Szczecinie rozpocz"# prac) w!kierowanej 
przez prof.!Wiktora Gorzelanego Katedrze 
Chemii Nieorganicznej na!Wydziale Chemii. 
W!dniu 6 listopada 1963!r. na!Uniwersyte-
cie Miko#aja Kopernika w!Toruniu uzyska# 
stopie$ doktora za!prac) doktorsk" wyko-
nan" pod kierunkiem prof.!Ernesta Juliu-
sza Pischingera.

W!1964!r. obj"# kierownictwo Zak#adu 
Chemii Analitycznej w! Katedrze Chemii 
Nieorganicznej. Po!reorganizacji Politech-
niki Szczeci$skiej w!1971!r. zak#ad wszed# 
w!sk#ad Instytutu Chemii Podstawowej Wy-
dzia#u Technologii i!In'ynierii Chemicznej. 
W!latach 1969–1981 zajmowa# stanowisko 
docenta. W!1981!r. Rada Pa$stwa nada#a 
doc. dr.!Tadeuszowi Was"gowi tytu# profe-
sora nadzwyczajnego. W!1991!r. otrzyma# 
tytu# profesora zwyczajnego w!dyscyplinie 
technologia chemiczna!– specjalno%ci chemia 
analityczna i!chemia nieorganiczna.

By# wieloletnim dziekanem Wydzia#u 
Technologii i!In'ynierii Chemicznej Poli-
techniki Szczeci$skiej, a!mianowicie pe#ni# 
t)!funkcj) w!latach 1979–1987 i!1990–1996; 
ponadto w!latach 1969–1979 i!1987–1990 pe#-
ni# funkcj) prodziekana ds. dydaktyczno-
-wychowawczych. Przez 17 lat by# cz#onkiem 
Senatu Politechniki Szczeci$skiej. Przeszed# 
na!emerytur) w!1996 r.

W!pierwszym okresie pracy zawodowej 
praca naukowa prof.!Tadeusza Was"ga sku-
pia#a si) na!technologii otrzymywania sody 
metod" aminow". W!latach 70. XX w. rozpo-
cz"# badania nad oczyszczaniem gazów spali-
nowych energetyki od!zwi"zków siarki i!tlen-
ków azotu. Pocz"tkowo by#a to!tzw. mokra 
metoda wapniakowa, a!w!latach 80. bezod-
padowa metoda magnezytowa odsiarczania 
gazów i!ró'ne mody& kacje tej metody z!wy-
korzystaniem chelatów. Badania nad mokr" 
metod" wapniakow" pocz"tkowo prowadzone 
by#y w!skali laboratoryjnej, pó(niej na!wybu-
dowanej w!Elektrowni Pomorzany w!Szczeci-
nie instalacji wielkolaboratoryjnej, a!w!ko$cu 
na!instalacji pilotowej w!skali *wier*tech-
nicznej w!Elektrowni Halemba w!Gliwicach.

Dorobek naukowy prof.!Tadeusza Was"ga 
to!ponad 100 artyku#ów i!publikacji nauko-
wych, kilkadziesi"t referatów prezentowanych 
na!krajowych i!zagranicznych konferencjach 
naukowych. By# promotorem sze%ciu prac 
doktorskich, recenzentem prac doktorskich 
z!innych uczelni. Jest wspó#autorem trzech 
skryptów z!zakresu chemii analitycznej, któ-
re mia#y zasi)g ogólnopolski.

Równolegle do!pracy naukowej i!dydak-
tycznej udziela# si) poza uczelni". By# cz#on-
kiem Komitetu Chemii i! Komitetu Che-
mii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 
oraz wiceprzewodnicz"cym Komisji Nauk 
Chemicznych Oddzia#u PAN w!Poznaniu. 
Od!1951!r. nale'a# do!Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, w!którym w!latach 1972–1976 
pe#ni# funkcj) przewodnicz"cego Oddzia#u 
Szczeci$skiego. Od!1969!r. by# przewodni-
cz"cym Szczeci$skiego Towarzystwa Nauko-
wego. By# cz#onkiem -wiatowego Zwi"zku 
.o#nierzy Armii Krajowej, w!którym by# wi-
ceprezesem Zarz"du Okr)gu Szczecin. Na-
le'a# do!NSZZ „Solidarno%*”.

Za!swoje zas#ugi zosta# odznaczony Krzy-
'em O& cerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(w!1996 r.), Krzy'em Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Z#otym Krzy'em Zas#u-
gi, Krzy'em Armii Krajowej, Krzy'em Par-
tyzanckim, medalem „Pro Patria” oraz Me-
dalem Komisji Edukacji Naukowej. 

Aktywnie pracowa# z!uzdolnion" m#odzie-
'" szkó# ponadpodstawowych. By# wielolet-
nim przewodnicz"cym Komitetu Okr)go-
wego Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej 
w!Szczecinie.

By# bardzo dobrym i!szlachetnym cz#owie-
kiem, troskliwym prze#o'onym i!oddanym 
przyjacielem. W!latach stanu wojennego bro-
ni# i!ochrania# pracowników Wydzia#u oraz 
swoich wspó#pracowników. Pomimo wielu 
nacisków nikogo nie zwolni#. O!wspó#pra-
cowników troszczy# si) zawsze, wspiera#, po-
maga# rozwi"zywa* problemy, gdy si) do!nie-
go zwracali o!pomoc. By# bardzo dyskretny, 
a!tak'e serdeczny w!kontaktach z!innymi. 
Do!ko$ca 'ycia utrzymywa# bardzo przy-
jacielskie stosunki ze!wspó#pracownikami 
z!Zak#adu Chemii Analitycznej, celebruj"c 
wspólnie z!nimi wszystkie wa'ne w!jego 'y-
ciu chwile.

By# 'onaty z!Tatian" z!domu Kaczarska 
(ur. 1924!r. w!Iwie$cu!– zm. 29.10.2007 r.), 
wieloletnim pracownikiem Wydzia#u Tech-
nologii i!In'ynierii Chemicznej Politechniki 
Szczeci$skiej, od!1970!r. docentem, wyk#a-
dowc" chemii nieorganicznej. Córka Tatia-
ny i!Tadeusza Was"gów, El'bieta (ur. 1956), 
jest absolwentk" Wydzia#u Budownictwa Po-
litechniki Szczeci$skiej. Pan prof.!Tadeusz 
Was"g mia# dwie wnuczki (Mart) i!Pauli-
n)) oraz troje prawnucz"t (Jagod), Nikode-
ma i!Antoniego).

Przygotowali:  Wspó!pracownicy
Zdj#cie: archiwum WTiICh 

Tadeusz Was&g
(/027–232/)
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