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PODZIĘKOWANIE
Drogie Koleżanki  i  Koledzy! W związku z
zakończeniem drugiej i ostatniej kadencji na
stanowisku dziekana  pragnę serdecznie  po-
dziękować  całej  społeczności  akademickiej
Wydziału za sześć lat współpracy. Różnie te
lata można oceniać. Dokładna analiza naszej
pracy zawarta jest w sprawozdaniach z obu
kadencji.  W tym miejscu  pragnę  tylko  po-
dzielić  się  z  Państwem  ogólną  refleksją.
Praca dziekana jest niezwykle odpowiedzial-
na  i  w  swych  codziennych  procedurach
żmudna.  Żeby  ją  dobrze  pełnić  konieczna
jest  odpowiednia  atmosfera  w  relacjach
międzyludzkich.  Nie  będę  ukrywał,  że
współpraca  z  Państwem  była  dla  mnie  w
pełni satysfakcjonująca i przynosiła mi dużo
radości, nawet jeżeli zdarzały się incydental-
nie  trudne  sprawy,  czego  trudno  uniknąć.
Wspólnie  osiągnęliśmy  dzięki  temu  szereg
ewidentnych  sukcesów.  Porażki,  które  nam
się trafiały biorę na swoje konto. Mam na-
dzieję, że zbiorowa mądrość naszej społecz-
ności  akademickiej  pozwoli  sprostać  tym
wyzwaniom, które obecnie stoją przed nami.
W tym  miejscu  serdecznie  dziękuję  moim
najbliższym  współpracownikom
prodziekanom: prof. J. Ossowskiemu, dr inż.
A. Szuwarzyńskiemu i  dr inż. K. Leji  oraz
dyrektorowi administracyjnemu mgr B.  Za-
rańskiej–zwłaszcza za jej  zaangażowanie w
rozwój  infrastruktury  technicznej,  a  także
Pani Helenie Szkałubie za pomoc i sprawne
kierowanie biurem dziekana. Życzę nowemu
dziekanowi – prof. P. Dominiakowi, by stał

się prawdziwym liderem i poprowadził nasz
Wydział ku dalszym sukcesom.
Bolesław Garbacik

KONFERENCJA
W dniach 29-30 czerwca br. w Hotelu Nad-
morskim w Gdyni  odbył  się  VIII  Szczyt
Gospodarczy  Polska-Ukraina  poświęcony
współpracy i rozwijaniu inwestycji między
oboma  krajami.  W  forum  uczestniczyli
m.in.  prezydent  Polski  Aleksander  Kwa-
śniewski  i  Ukrainy Wiktor  Juszczenko.  Z
satysfakcją odnotowujemy, że w organiza-
cji szczytu brała udział nasza koleżanka dr
hab.  Krystyna  Gomółka  –  specjalista  od
spraw związanych z  Europą  Wschodnią i
rynkami  wschodnimi.  Za jej  wkład  pracy
słowa uznania i  podziękowania złożył  na
ręce Rektora  PG prof.  Janusza  Rachonia,
wiceprezes  Polsko-Ukraińskiej  Izby
Gospodarczej  Piotr  Guzowski.  Ponadto  z
ramienia  Wydziału  w  szczycie  wzięli
udział  następujący  studenci:  Piotr
Idźkowiak, Piotr Wolski, Tomasz Hermuła
(MSU  II  kierunek,  II  semestr),  Wojciech
Ułas (MSU II kierunek, IV semestr)  oraz
Włodzimierz Malinowski. Studenci zapew-
nili  wszechstronną  obsługę  logistyczną
szczytu  oraz  pełnili  funkcję  sprawozdaw-
ców  komisji  problemowych.  Szczególnie
dla szczytu zasłużył się Włodzimierz Mali-
nowski,  tegoroczny  absolwent  Wydziału
(studia MSU), który tłumaczył teksty i wy-
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powiedzi  uczestników z  języka  polskiego
na ukraiński i odwrotnie. 

WYKŁADY
W II połowie czerwca mieliśmy możliwość
wysłuchania  dwóch  wykładów.  Pierwszy
wygłosił prof. Piotr Jankowski z San Diego
State  University,  USA.  Zatytułowany  był
Design of  Collaborative Spatial  Decision
Support System for Conjunctive Water Ad-
ministration i obejmował trzy zagadnienia:
- zarządzania  wiedzą  w  komputerowo

wspomaganej pracy zespołowej,
- wizualizacji  i  wspomagania decyzji  w

zarządzaniu zasobami,
- analizy  potrzeb  informacyjnych  użyt-

kowników  i  określeniu  wymagań  dla
systemu.

Dzień później,  24 czerwca br. wykład pt.
Nowoczesna informacja i komunikacja na-
ukowa.  Teoria  i  praktyka wygłosiła  dr
Maria A. Jankowska z University od Idaho,
USA. Dr Jankowska w roku akademickim
2004/2005 była profesorem Fundacji  Ful-
brighta w Polsce. Wykład poruszał kwestię
nowoczesnych  systemów  informacji  i
komunikacji  naukowej  oraz  doświadczeń
uczelni amerykańskich w tym zakresie. 

GOŚCIE  Z  ZAGRANICY
Przez pięć dni czerwca (11-15) br. gościli-
śmy na Wydziale grupę 16 słuchaczy elitar-
nego  Normandy MBA z  Wyższej  Szkoły
Biznesu w Rouen (ESC Rouen). Słuchacze
francuskiego MBA (różnych narodowości)
przyjeżdżają  do  Polski,  aby bezpośrednio
zapoznać się z przemianami gospodarczy-
mi i politycznymi w naszym kraju i poznać
firmy,  które  w  trudnym  okresie  transfor-
macji odniosły sukces. Na WZiE goście z
uwagą  wysłuchali  wykładów  poświęco-
nych  ekonomicznym,  politycznym  i
społecznym aspektom przemian w Polsce,

przygotowanym przez prof. PG Piotra Do-
miniaka  i  dr  Zbigniewa  Markowskiego.
Poza  tym  odwiedzili  oni  Stocznię
Remontową S.A.,  gdzie  spotkali  się z  jej
Prezesem  Piotrem  Soyką,  firmę  Batycki
S.A.,  gdzie  o  swojej  firmie  bardzo
ciekawie  opowiadała  Bożena  Batycka,
przedsiębiorstwo  Young  Digital  Poland
S.A., doskonały przykład sukcesu polskiej
firmy z branży high-tech. Następnie grupa
udała  się  do  Warszawy,  gdzie  odwiedziła
Sejm  i  Giełdę  Papierów  Wartościowych,
oraz  spotkała  się  z  przedstawicielami
Auchan  Polska  i  Lafarge  S.A.  Wizyty,  a
obecna była drugą z kolei, odbywają się w
ramach ponad dziesięcioletniej współpracy
naszego  Wydziału  z  ESC  Rouen.  Wizytę
zorganizowała dr Magdalena Popowska.

ZMIANY  OSOBOWE
Na stanowisku adiunkta zatrudniony został
dr inż. Artur Maciaszczyk z Katedry Inży-
nierii Systemów Produkcji. 

DOKTORATY
Rada  Wydziału  nadała  stopień  doktora
Krystianowi Zawadzkiemu. Tytuł rozprawy
doktorskiej  brzmiał:  Przemiany  polskiego
rynku  walutowego  na  drodze  do  Unii
Gospodarczej  i  Walutowej.  Promotorem
pracy był prof. PG Jan Komorowski. 

POMOC
W czerwcu zorganizowana została zbiórka
pieniędzy na rzecz absolwenta Wydziału –
Piotra  Pyszory,  chorującego  na  stward-
nienie  rozsiane.  Zebrano  kwotę  672  zł.
Kwestę  prowadziła  mgr  inż.  Ewa  Miło-
szewska-Podrażka z Katedry Zarządzania i
Technik Informatycznych.
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