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W roku 2017 obchodziliśmy 70-lecie tradycji akademickich Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie. Budowanie tych tradycji zaczęło się w grudniu 
1946 r., od powołania w Szczecinie Szkoły Inżynierskiej, której dziś ZUT w Szczecinie 
jest kontynuatorem. Tradycje te sięgają prawie tak daleko jak dzieje naszego polskiego 

Pomorza Zachodniego, które są złożone i obejmują warstwy historyczne oraz kulturowe różnych 
państw i wielu narodów.

W trudnym powojennym czasie, przy szybkim przyroście ludności, konieczności odbudowania 
zakładów przemysłowych, zorganizowania administracji, brakowało wykwalifi kowanych pra-

cowników, ale jednocześnie młodzież garnęła do zdobywania wie-
dzy i podnoszenia kwalifi kacji. W grudniu 1946 r. powołano do ży-
cia Szkołę Inżynierską, w 1950 r. – Wyższą Szkołę Ekonomiczną, 
a w 1954 r. – Wyższą Szkołę Rolniczą. W 1956 r. Szkołę Inżynierską 
podniesiono do rangi politechniki, a w 1972 r. – Wyższą Szkołę Rol-
niczą do rangi akademii rolniczej. Przez kolejne lata Politechnika 
Szczecińska i Akademia Rolnicza budowały swoje potencjały nauko-
we i dydaktyczne, powoływały nowe wydziały, pracownicy nauko-
wi i dydaktyczni podnosili swoje kwalifi kacje. Uczelnie zdobywały 
kolejne uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habili-
towanego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie gospodarki regionu 
i kraju tworzono nowe kierunki kształcenia. 

5 lipca 2007 r. senaty Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii 
Rolniczej w Szczecinie podjęły uchwały o połączeniu. Proces legi-
slacyjny zamknęły ustawa sejmowa i podpis Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej złożony 30 września 2008 r. 

1 stycznia 2009 r. powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-
logiczny w Szczecinie. Jego strukturę tworzyły Wydziały: Biotechno-
logii i Hodowli Zwierząt, Budownictwa i Architektury, Ekonomiczny, 
Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa, 
Techniki Morskiej, Technologii i Inżynierii Chemicznej. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
w roku jubileuszu jest uczelnią ważną dla regionu i kraju – o dużym 
potencjale (20 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 13 upraw-
nień do nadawania stopnia doktora do doktora habilitowanego), 
zmieniającą się i dostosowującą do wymagań rynku. Jest uczelnią 
nowoczesną, innowacyjną, opartą na wiedzy, o wysokim poziomie 
kształcenia i badań naukowych, otwartą na współpracę z otocze-
niem gospodarczym, przy tym pamiętającą o swoich korzeniach. 

Nasza uczelnia jest przykładem pokazującym, jak połączyć 70 lat 
tradycji z wyzwaniami przyszłości. Czynimy starania, aby stworzyć 
Centrum Kompetencyjne, przygotowujące kadry dla przemysłu 4.0 
w obszarze automatyki i robotyki, mechatroniki, informatyki prze-
mysłowej i inżynierii procesowej. Mamy już pierwsze osiągnięcia 
w zakresie kształcenia kadry na potrzeby innowacyjnych techno-
logii przemysłu chemicznego i energetycznego (AZOTY, ENEA). 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dołączył w tym roku do elitar-
nego grona 35 instytucji w Polsce, które mogą poszczycić się logiem HR Excellence in Research. 
Obecnie w grupie tej jest tylko 9 uczelni wyższych na 434 obecnie działające w Polsce. Logo HR 
Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską jednostkom, które stają się wzo-
rem zarządzania zasobami ludzkimi. 

Nasze Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, kierowanym 
przez prof. Artura Bartkowiaka, znalazło się wśród 165 jednostek badawczo-naukowych z Europy, 
w tym wśród 4 jednostek z Polski na liście europejskich centrów technologicznych świadczących 
usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

70-lecie tradycji akademickich 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie
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W 2017 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie zdobył I miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursu 
„Strona internetowa bez barier” w kategorii: strona publiczna powy-
żej 100 podstron. Ponadto kierunek studiów na Wydziale Budownic-
twa i Architektury projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, 
uzyskał w tym roku ogólnopolski certyfi kat „Studia z przyszłością”. 
Kolejnym sukcesem naszej uczelni jest również fakt, że Wydział Tech-
nologii i Inżynierii Chemicznej, startując w konkursie do I edycji 
ministerialnego programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”, uzyskał 
środki fi nansowe (w kwocie 1 364 160 zł) na prowadzenie stacjonar-
nych studiów doktoranckich, na których kształcenie będzie się odby-
wało we współpracy z pracodawcą doktoranta. Projekt pn. „Bada-
nie wzorców doskonałości w nauce i sztuce” uzyskał dofi nansowanie 
w wysokości 2 mln zł w ramach programu „Dialog”. 

Nasz uniwersytet, w ramach podpisanej umowy z Grupą Azoty 
Zakłady Chemiczne Police S.A., na specjalności inżynieria proce-
sowa wytwarzania olefi n na studiach II stopnia na Wydziale Techno-
logii i Inżynierii Chemicznej kształci kadrę dla przyszłej największej 
w Europie fabryki propylenu w Policach. Warto również podkreślić, 
że jedno z naszych czasopism naukowych Polish Journal of Chemi-
cal Technology uzyskało w światowym rankingu wzrost wskaźnika 
Impact Factor z wartości 0,575 do 0,725. Jeśli zaś chodzi o sukcesy 
naukowe na skalę nie tylko ogólnokrajową, to ostatnio najwyższe 
uznanie zdobyła praca zespołu kierowanego przez prof. Ryszarda 
Pałkę z Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych,  który 
stworzył silnik elektryczny bardziej oszczędny od stosowanych aktu-
alnie silników konwencjonalnych, w tym silników renomowanej fi rmy 
Tesla. Może on mieć zastosowanie w napędach samochodów elek-
trycznych oraz jako generator w elektrowniach wiatrowych. Wyna-
lazek ten posiada już patenty krajowe.

O naszej innowacyjności i prowadzeniu aplikacyjnych badań świad-
czy utrzymywanie od kilku lat bardzo wysokiej pozycji w Polsce 
(2–3 miejsce) pod względem liczby i dobrej jakości wynalazków zgła-
szanych do ochrony w Urzędzie Patentowych RP. Uczestniczymy 
w wielu projektach z partnerami gospodarczymi, np. w programie 
„Innowacyjne lotnictwo” czy też w Polskiej Platformie Technolo-
gicznej Innowacyjnej Medycyny. 

Mimo wielu osiągnięć oraz dużego potencjału naukowo-dydak-
tycznego uczelni nie przełożyło się to na satysfakcjonujące nas wyniki 
w ostatniej parametryzacji. W jak najszybszym czasie musimy wpi-
sać się w nowy system oceny.

Jesteśmy w przededniu podpisania listu intencyjnego z partnerami: 
PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupą Azoty i ENEA o współpracy 

w zakresie innowacji i działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przy-
gotowującej uczelnie do zadań wynikających ze zmian w gospodarce 
regionalnej, krajowej i światowej. Wierzymy, że skutkiem tych dzia-
łań będzie zintensyfi kowanie prac badawczych i zwiększenie liczby 
projektów.

Przystąpiliśmy do weryfi kacji naszych kierunków studiów, chcemy 
ograniczyć ich liczbę, dostosowując je do zapotrzebowania lokalnego 
i krajowego rynku pracy. Stwarzamy naszym absolwentom możli-
wość uzyskania wysokich kwalifi kacji i dobrze płatnej pracy. Znaj-
dujemy się na siódmym miejscu wśród uczelni technicznych w Pol-
sce, jeśli chodzi o wysokość zarobków naszych absolwentów.

Znamy już projekt nowej ustawy 2.0, która ma zmienić funkcjo-
nowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Dla nas priory-
tetem będzie podniesienie poziomu prowadzonych badań nauko-
wych oraz jakości kształcenia. Konieczne jest zintensyfi kowanie 
współpracy z gospodarką i otoczeniem biznesowym w celu zwięk-
szenia skuteczności pozyskiwania środków z funduszy zewnętrz-
nych oraz komercjalizacji badań naukowych. Pracujemy nad udo-
skonaleniem naszych programów studiów, aby łączyć je z wiedzą 
praktyczną. Będziemy też koncentrować się na umiędzynarodo-
wieniu studiów, zwiększaniu liczby kierunków studiów prowa-
dzonych w językach obcych oraz mobilności studentów i kadry. 
Oczywiście musimy brać pod uwagę zapotrzebowanie polskiego 
i europejskiego rynku pracy na takich absolwentów. 

Kolejnymi działaniami, mającymi na celu podniesienie poziomu 
naukowego i prestiżu naszego uniwersytetu, jest zwiększenie wyma-
gań oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Będziemy kładli ogromny nacisk na zwiększenie liczby publikacji 
z listy A o wysokim Impact Factor, a także na zwiększenie liczby projek-
tów uzyskujących fi nansowanie z NCN, NCBiR, Horyzontu 2020 itp. 

Planujemy reorganizację naszej uczelni w kierunku dziedzin i dys-
cyplin naukowych, według których uczelnia, a nie wydziały, będzie 
parametryzowana (zgodnie z propozycjami zawartymi w projek-
cie nowej ustawy). 

Mam nadzieję, że podejmowane przez nas decyzje będą dobre, 
że nasz ogromny potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany 
i że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeci-
nie wpisze się w nowy model uczelni akademickich, co oznacza, 
że będzie bardziej elitarnie, międzynarodowo, biznesowo i mniej 
biurokratycznie!

Jacek Wróbel
Rektor Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Rektorat ZUT Rektorat ZUT 
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Senat jubileuszowy 
26 maja 2017 r.

Obchody jubileuszu 70-lecia tradycji akademickich Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
rozpoczęło nadanie 22 maja 2017 r. tytułu doktora honoris 
causa prof. Joostowi Valrowenowi z Holandii – światowe-

mu autorytetowi z dziedziny konstrukcji z betonu i z żelbetu. W ko-
lejnym dniu w bazylice archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie 
odbyła się msza akademicka celebrowana przez ks. abp. Andrzeja 
Dzięgę, metro politę szczecińsko-kamieńskiego, zaś w wyremontowa-
nej części rektoratu uczelni, w otwartej z tej okazji Galerii Rektorskiej 
(str. 24), można było obejrzeć lampy naft owe z kolekcji prof. Ryszarda 
Ukielskiego z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Głównym wydarzeniem obchodów 24 maja 2017 r. było uroczyste 
posiedzenie Senatu z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, mi-
nistra nauki i szkolnictwa wyższego, który przedstawiając założenia 
reformy szkolnictwa wyższego, mówił o zróżnicowaniu misji szkół 
wyższych, wyłanianiu nowych kategorii uczelni – uczelni badaw-
czych i zawodowych, a także o konieczności wypracowania strate-
gii rozwoju na następne lata i dziesięciolecia. Zapewnił zebranych, 
że głównym celem reformy jest uwolnienie potencjału, który tkwi 
w polskiej nauce. Podkreślił także, że rozwój szczecińskich uczelni 
to polska racja stanu. Główne zmiany, jakich po konsultacjach spo-
łecznych i Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie może się spo-
dziewać środowisko akademickie, będą dotyczyły np. nowych zasad 
nadawania stopni naukowych; uczelnie zyskają większą autonomię, 
a dotacje dla szkół uzależnione będą również od wyników monito-
ringu karier zawodowych absolwentów. Mówiąc o znaczeniu dobrej 
współpracy między uczelniami a gospodarką, minister nawiązał 
do współpracy Grupy Azoty z ZUT na płaszczyźnie dydaktycznej, 
co doprowadziło do utworzenia specjalnego kierunku, i na płasz-
czyźnie naukowej.

Następnie wystąpił prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, 
przedstawiając bogato ilustrowane zdjęciami tradycje akademickie 
ZUT w Szczecinie.

Podczas wystąpień zaproszonych gości przemawiał m.in. 
rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edward Włodarczyk
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Wśród 29 osób odznaczonych medalem Za Szczególne Zasługi dla Uczelni znaleźli się: Jerzy Sołdek, Jan B. Dawidowski, Krzysztof Marchelek, Zbigniew Mielczarek

Niekwestionowane arcydzieła muzyki wokalno-instrumen-
talnej XX wieku: „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego 
oraz „Exodus” i „Angelus” Wojciecha Kilara, w wykonaniu 
orkiestry Opery na Zamku, światowej sławy solistów: Mo-

niki Świostek (sopran), Dobromiły Lebieckiej (kontralt) i Jarosława 
Bręka (baryton) oraz Chóru Akademickiego ZUT w Szczecinie im. 

Profesora Jana Szyrockiego, uświetniły jubileusz 70-lecia tradycji 
akademickich naszej uczelni. Koncert pod batutą Szymona Wyrzy-
kowskiego odbył się 24 maja 2017 r. w Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie. Wśród gości były osoby związane zarówno 
z ZUT, jak i wcześniej z Politechniką Szczecińską oraz Akademią 
Rolniczą w Szczecinie, a także Jolanta Szyrocka.

Rektor ZUT Jacek Wróbel i Jolanta Szyrocka, żona patrona chóru Jana Szyrockiego

Koncert w fi lharmonii
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Jubileusz 70-lecia tradycji akademickich 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Nasza droga do uniwersytetu
Dostąpiłem zaszczytu wygłoszenia kilku słów z okazji jubile-

uszu 70-lecia tradycji akademickich Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wydaje 
się, że Zachodniopomorski Uniwersytety Technologiczny, 

jeżeli będziemy będziemy kierować się tylko jego nazwą, jest uczel-
nią młodą, utworzoną w 2009 r. Ale to złudzenie wywołane nową 
nazwą i datą powołania uczelni. Nowa uczelnia utworzona została 
na solidnych fundamentach – na przeszło 60-letniej tradycji Poli-
techniki Szczecińskiej oraz przeszło 50-letniej tradycji Akademii 
Rolniczej w Szczecinie. 

Nasza historia to tradycja i wartości budowane od 1946 r. przez poko-
lenia pracowników Politechniki Szczecińskiej; to tradycja i wartości bu-
dowane od 1954 r. przez pokolenia pracowników Akademii Rolniczej.

Ale wróćmy do historii, od której nie sposób się odciąć. Do tradycji 
akademickich Szczecina, uwarunkowanych jego położeniem na pół-
nocno-zachodnim krańcu naszego kraju, u zbiegu zmieniających 
się wraz z upływem czasu granic. Ambicje utworzenia w Szczecinie 
uczelni akademickiej sięgają XVI w. – począwszy od próby prze-
niesienia do stolicy Księstwa Pomorskiego, jaką był Szczecin, Uni-
wersytetu Gryfi jskiego, a następnie utworzenia uczelni półwyższej 
Pedagogikum Książęcego1. 

Peryferyjne położenie Szczecina nie sprzyjało lokalizacji w tym 
mieście uczelni akademickich. W XIX w., gdy tworzono w Prusach 
kilka uniwersytetów, nie przewidywano lokalizacji tego typu uczel-
ni w Szczecinie. Dopiero na przełomie XIX i XX stulecia, w związku 
z postępem naukowo-technicznym oraz zapotrzebowaniem prze-
mysłu na wykształcone kadry techniczne, utworzono w Szczecinie 
wyższą szkołę zawodową kształcącą inżynierów budowy okrętów 
i maszyn. Na centrum nowej uczelni przeznaczono tereny przy dzi-
siejszych ulicach Władysława Sikorskiego i Kazimierza Puławskiego. 
Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn znalazła swoją siedzi-
bę w dzisiejszym budynku głównym Wydziału Elektrycznego przy 
ul. Władysława Sikorskiego 37. Wyższe Szkoły Zawodowe: Budowy 
Maszyn i Okrętowa oraz Budownictwa przetrwały I wojnę świato-
wą, ale pomimo starań miejscowych władz nigdy nie uzyskały rangi 
uczelni akademickich. W 1939 r. wyższe szkoły zawodowe w Szcze-
cinie zaczęły działać pod wspólną nazwą Państwowej Szkoły Inży-
nierskiej w Szczecinie, którą ostatecznie – po ewakuacji w 1945 r. 
do Greifswaldu – zlikwidowano w 1946 r. 

Po zakończeniu działań wojennych ofi cjalne przekazanie miasta 
władzom polskim nastąpiło dopiero 5 lipca 1945 r. W tym czasie 
w wielu miastach naszego kraju na Ziemiach Odzyskanych powo-
ływano akademickie uczelnie wyższe, politechniki i uniwersytety. 
Droga Szczecina do uzyskania rangi ośrodka akademickiego nie była 
łatwa. Zniszczone miasto, niepewność sytuacji politycznej oraz osta-
tecznego przebiegu granic, a także dotkliwy brak wysoko kwalifi ko-
wanej kadry inżynierskiej stanowiły barierę dla szybkiej odbudowy 
i rozwoju społecznego naszego regionu. To dzięki zaangażowaniu 
i inicjatywie napływającej tutaj ludności, aspiracjom i staraniom 
młodzieży, a także stanowisku prezydenta miasta Piotra Zaremby 
na przełomie 1946 i 1947 roku, szybciej od decyzji prawnych rozpo-
częły w Szczecinie swoją działalność pierwsze szkoły wyższe – Aka-
demia Handlowa i Szkoła Inżynierska. 

Inicjatywy utworzenia uczelni technicznej w Szczecinie pojawiły 
się już na początku 1946 r. Postulowano wówczas od razu utworzenie 
1 P. Niedzielski, W. Tarczyński: Akademicki Szczecin XVI–XXI wiek, Szczecin, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2016.

politechniki w Szczecinie. Chichotem historii nazwać można ówcze-
sne zachowawcze stanowisko Ministerstwa Oświaty w tej sprawie, 
które nie było zdecydowane na powołanie kolejnej krajowej uczel-
ni technicznej w peryferyjnym Szczecinie. Niewątpliwie powoła-
nie Komitetu Organizacyjnego Politechniki Szczecińskiej, w skład 
którego weszli, poza działaczami społecznymi, również przedsta-
wiciele władz regionu, skłoniło Ministerstwo do ustępstwa i wyra-
żenia zgody na powołanie Szkoły Inżynierskiej z trzema Wydzia-
łami: Mechanicznym, Elektrycznym i Inżynierii Lądowej, bez praw 
akademickich. 

W styczniu 1947 r., na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty, 
decyzją wchodzącą w życie 1 grudnia 1946 r. powołano Szkołę Inży-
nierską w Szczecinie. Rozporządzenie sankcjonowało zatem stan ist-
niejący, a więc to, że już w grudniu 1946 r. rozpoczęto zajęcia ze stu-
dentami na roku wstępnym. Zajęcia dydaktyczne dla 297 studentów 
pierwszego roku na trzech wydziałach rozpoczęły się 15 lutego 1947 r. 
Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 1946/1947 od-
była się 8 marca 1947 r., a wykład inauguracyjny wygłosił Eugeniusz 
Kwiatkowski – budowniczy Gdyni2. Podkreślono wówczas, że inicja-
tywa utworzenia wyższej uczelni technicznej w Szczecinie pochodzi 

2 Politechnika Szczecińska w latach 1946–1971, Warszawa PWN, 1974.
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Pierwszy rektor Szkoły Inżynierskiej doc. Ryszard Bagiński już 
15 marca 1947 r. rozszerzył jej profi l dydaktyczny o Wydział Chemicz-
ny i Wydział Architektury. Pierwszymi dziekanami nowo powstałej 
uczelni zostali: mgr inż. Konstanty Miściuk (Wydział Mechanicz-
ny), mgr inż. Witold Gładysz (Wydział Elektryczny), mgr inż. Jerzy 
Chołodziński (Wydział Inżynierii oraz p.o. dziekana Wydziału Ar-
chitektury) oraz dr Jerzy Szmid (Wydział Chemiczny).

Początki Państwowej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie nie należały 
do łatwych. Wydział Chemiczny uruchomiono dopiero w następnym 
roku akademickim 1947/1948, a Wydział Architektury, zlikwido-
wany już po pięciu latach działalności, dopiero w roku akademic-
kim 1948/1949. Zaczynaliśmy od podstaw, przy dotkliwym braku 
kadry, sal wykładowych i wyposażenia laboratoryjnego. Początko-
wo profesorowie prowadzący zajęcia dojeżdżali do nas z Warszawy, 
Gdańska i Poznania. W 1947 r. wg danych2 łączna liczba zatrudnio-
nych pracowników naukowo-dydaktycznych w Szkole Inżynierskiej 
oraz w Akademii Handlowej wynosiła: 4 profesorów zwyczajnych, 
27 samodzielnych pracowników kontraktowych oraz 51 adiunktów. 
Pomimo wielu trudności w latach 1949–1955 mury uczelni opuści-
ło ponad 1700 inżynierów budownictwa, mechaników, elektryków, 
chemików i architektów. 

Brak uprawnień akademickich nie sprzyjał jednak dalszemu rozwo-
jowi uczelni. W tym okresie podjęto trudne decyzje budowy własnej 
kadry. Udało się pozyskać na stałe z innych ośrodków akademickich 
pracowników naukowych, którym powierzono kierownictwo katedr 
i zakładów. Na wielu wydziałach uruchomiono zamknięte kursy 
magisterskie dla pomocniczych pracowników nauki. Część z nich 
delegowano na studia magisterskie do innych krajowych ośrodków 
naukowo-dydaktycznych. Przełom przyniósł dopiero dziesiąty rok 
akademicki działalności uczelni. 

Uchwałą Rady Ministrów z 3 września 1955 r., z mocą od 1 wrze-
śnia, Szkoła Inżynierska w Szczecinie przejęła 31 sierpnia agendy 
zlikwidowanej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Utworzono piąty 
wydział uczelni – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transpor-
tu Drogowego. Pierwszym z wyboru dziekanem tego wydziału zo-
stał Marian Madeyski. Wydział ten, po 30 latach funkcjonowania 
w ramach struktury Politechniki Szczecińskiej, w 1985 r. stał się 
fundamentem budowy nowej uczelni naszego miasta – Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. 

Jednocześnie tym samym aktem prawnym z 1955 r. Szkołę Inży-
nierską w Szczecinie podniesiono do rangi Politechniki Szczeciń-
skiej. W 1955 r. Politechnika Szczecińska zatrudniała: 1 profesora 
nadzwyczajnego, 5 docentów i 61 zastępców profesora3. Podniesie-
nie szkoły inżynierskiej do rangi politechniki dało impuls do szyb-
kiego rozwoju kadry, rozbudowy bazy materialnej uczelni, a także 
poszerzenia oferty dydaktycznej oraz podjęcia badań naukowych. 

Już w 1961 r. Politechnika zatrudniała ponad 300 pracowników 
naukowo-dydaktycznych, w tym 70 samodzielnych pracowników 
nauki oraz ponad 50 pracowników naukowo-technicznych. Jak pi-
sze historyk prof. Kazimierz Kozłowski, „Politechnika Szczecińska 
stała się sztandarową uczelnią Szczecina, o dużym autorytecie spo-
łecznym oraz intelektualnym” 3. W 1991 r. utworzony został, na bazie 
katedr Wydziału Mechanicznego, piąty wydział Politechniki – Wy-
dział Techniki Morskiej (przemianowany później na Wydział Tech-
niki Morskiej i Transportu), którego pierwszym dziekanem został 
prof. Eugeniusz Skrzymowski. Zaledwie po ośmiu latach na bazie 
Instytutu Informatyki i Automatyki Morskiej Wydziału Techniki 
Morskiej utworzony został kolejny, szósty, wydział Politechniki – 
Wydział Informatyki, którego twórcą i pierwszym dziekanem zo-
stał prof. Jerzy Sołdek. 

Wracając do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, rok przed utwo-
rzeniem Politechniki Szczecińskiej, w 1954 r. powołano w Szczeci-
nie nową uczelnię – Wyższą Szkołę Rolniczą. Uczelnię wypełniającą 
lukę w kształceniu kadr na potrzeby rolniczego środowiska naszego 
regionu – dużych spółdzielni i gospodarstw rolnych. Trudno było 
wówczas przewidywać, że losy ówczesnej Politechniki Szczecińskiej 

3  K. Kozłowski: Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005), Szczecin 2007.

od społeczeństwa miasta. Napływający tutaj Polacy, szukający swo-
jego miejsca i domu, który utracili w wyniku działań wojennych, 
mieli wizję miasta nowoczesnego, budowanego na wiedzy jego wy-
kształconych obywateli. Ten mądry wyraz patriotyzmu pionierów 
naszego regionu wpisał się na trwałe w historię całego szkolnictwa 
wyższego Pomorza Zachodniego. 

Nie jest niczym szczególnym to, że jubileusze liczone są od daty 
ciągłego działania instytucji, niezależnie od zmiany ich nazwy. Nie-
wątpliwie lata 1946–1947 stanowią w tym wypadku punkt odnie-
sienia – początek budowy zrębów akademickiego Szczecina. Czym 
innym jest poszukiwanie korzeni naszej akademickości, będącej spu-
ścizną mijających wieków, a czym innym to, co stworzyliśmy sami, 
od podstaw budując jej obecny realny kształt.

Nawiązujemy do korzeni wiekowego dorobku intelektualnego 
mieszkańców Pomorza Zachodniego, ich ambicji i aspiracji do awansu 
społecznego, wyrażonego wkładem w kulturę i naukę; każde poko-
lenie wnosi swój wkład w ich rozwój. Nie odcinając się od przeszło-
ści, patrzyliśmy i patrzymy w przyszłość. Dziedzicząc zdewastowaną 
działaniami wojennymi infrastrukturę byłej przedwojennej Pań-
stwowej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, otworzyliśmy nową kartę 
kształcenia inżynierskiego. Z szacunkiem odnosimy się do naszych 
poprzedników, którzy podjęli trud budowy zrębów uczelni.

Sala posiedzień senatu ZUTSala posiedzień senatu ZUT
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oraz Wyższej Szkoły Rolniczej, przekształconej w 1972 r. w Akademię 
Rolniczą, splotą się w przyszłości – po przeszło półwieczu ich dzia-
łalności. W publikacji Akademicki Szczecin, XVI–XXI wiek znaleźć 
można informację, że pierwsze plany powołania uczelni, kształcą-
cej również specjalistów z zakresu gospodarki rolnej, wiążą się z po-
stulatami utworzenia Politechniki Szczecińskiej z 1946 r., w których 
proponowano utworzenie na niej Wydziału Rolnego.

Początki działalności Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 
również do łatwych nie należały. Do starań powołania uczelni 
o profi lu rolniczo-przyrodniczym powrócono w 1949 r., w którym 
wojewoda Włodzimierz Migoń powołał komisję ds. organizacji 
takiej uczelni. Dopiero jednak 1 kwietnia 1954 r. Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego powołało zespół organizacyjny Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Szczecinie, powierzając Bohdanowi Zabłoc-
kiemu funkcję zastępcy rektora do spraw administracyjnych.4 
Niewątpliwie prace nad utworzeniem nowej uczelni przyspieszy-
ło stanowisko zjazdu w Szczecinie rektorów krajowych wyższych 
szkół rolniczych w maju 1954 r., którego głównym przesłaniem 
było udzielenie poparcia i pomocy w tych działaniach. Już 8 lipca 
prof. Marian Lityński, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Rol-
niczej we Wrocławiu, objął funkcję pierwszego rektora Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Szczecinie, którą powołano formalnie Uchwałą 
Rady Ministrów 17 lipca tego roku. 

Uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego 1954/1955 
odbyło się 1 września z udziałem ministra szkolnictwa wyższego Ada-
ma Rapackiego4. Historię uczelni tworzy dzisiejszy Wydział Kształ-
towania Środowiska i Rolnictwa, utworzony pod nazwą Wydziału 
Rolnego. Pierwszym dziekanem Wydziału Rolnego został doc. An-
toni Linke. Działalność dydaktyczną prowadziło wówczas 5 profe-
sorów i docentów kształcących 248 studentów pierwszego rocznika. 

W kolejnych latach rozwoju uczelni tworzono jej nowe wydzia-
ły. Już w 1955 r. powołano Wydział Zootechniczny – podstawę dzi-
siejszego Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; pierwszym 
dziekanem został Antoni Linke. Wydział ten po niespełna 2 latach 
został połączony z Wydziałem Rolnym, aby ponownie zyskać samo-
dzielność w roku 1968. 

Początki obecnego Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa się-
gają 1951 r. – wówczas był to Wydział Rybacki Wyższej Szkoły Rol-
niczej w Olsztynie. Wydział ten został włączony, w wyniku rozpo-
rządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z lutego 1966 roku, pod 
nazwą Wydziału Rybactwa Morskiego w strukturę Akademii Rol-
niczej w Szczecinie. Warto w tym miejscu podkreślić, że ta jednost-
ka naukowa była wówczas jedynym w Europie wydziałem o takim 
profi lu kształcenia. W ówczesnych realiach politycznych wydział ten 
stanowił enklawę elitarnego kształcenia pracowników z wyższym 
wykształceniem na potrzeby rybołówstwa morskiego. Przeniesie-
niem Wydziału z Olsztyna do Szczecina zajął się głównie dziekan 
prof. Stanisław Zalewski. 

Najmłodszym ogniwem, stanowiącym trzon Akademii Rolniczej 
w Szczecinie, jest Wydział Ekonomiczny, utworzony pod nazwą Wy-
działu Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej w 1987 r. 
Pierwszym dziekanem tego wydziału został prof. Lech Pałasz. 

Ważnym okresem, budującym znaczenie Politechniki Szczeciń-
skiej oraz Akademii Rolniczej na ziemi szczecińskiej, były lata 1955–
1990. To okres kształcenia kadr oraz działań na rzecz rozwoju gospo-
darki regionu i kraju . W okresie tym, wnosząc wkład w realizację, 
a następnie w funkcjonowanie i utrzymanie technicznie ważnych 
inwestycji gospodarczych (takich jak: Zakłady Chemiczne Police, 
Stocznia Szczecińska, porty Szczecin i Świnoujście, państwowe go-
spodarstwa rolne), a także w rozwój urbanistyczny i architektury 
naszego miasta i regionu, staliśmy się miejscem prowadzenia ba-
dań i tworzenia nauki. 

Historyk prof. Kazimierz Kozłowski wyraził opinię, że o pew-
nej samodzielności szczecińskiego środowiska naukowego można 
mówić dopiero od 1956 r. – od zmiany, którą przyniósł polski Paź-
dziernik. W 1956 r. powołano Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. 

4 50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2004.

1914 rok
Szkoła Rzemiosła Budowy Maszyn obecnie Wydział Elektryczny

1 maja 1948 
Przemarsz pierwszego rocznika studentów Wydziału Elektrycznego

Wmurowanie aktu erekcyjnego 
pod budynek przyszłego Instytutu Okrętowego

Egzamin dyplomowy 
na Wydziale Mechanicznym
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W tym samym czasie zaczęto wydawać Zeszyty Naukowe Politech-
niki Szczecińskiej, a w 1958 r. ukazał się pierwszy numer Zeszytów 
Naukowych Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Nasi pracow-
nicy zaczęli wyjeżdżać na zagraniczne konferencje, publikować 
swoje prace w językach obcych. Na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych Politechnika Szczecińska (w 1959 r.), a następ-
nie Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie (w 1963 r.) otworzyły 
punkty konsultacyjne w Koszalinie, kładąc podwaliny pod utwo-
rzenie przyszłej Politechniki Koszalińskiej. Poszczególne wydziały 
obu uczelni uzyskują pierwsze prawa doktoryzowania (w 1959 r. 
Wydział Rolny WSR, a w 1962 r. Wydział Budownictwa Lądowe-
go i Wodno-Melioracyjnego PS). Już w 1971 r. wszystkie wydziały 
Politechniki Szczecińskiej miały uprawnienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora. 

Do połowy lat 60. ub.w. rozwojowi potencjału kadrowego i wzro-
stowi znaczenia naukowego naszych uczelni nie towarzyszył jednak 
odpowiedni wzrost niezbędnego zaplecza dydaktycznego i infrastruk-
tury badawczej, niezbędnych do ich dalszego rozwoju. W 1966 r. ob-
chodziliśmy jubileusz 1000-lecia państwa polskiego i jubileusz 20-lecia 
nauki polskiej w Szczecinie. Uroczysta inauguracja tych obchodów, 
z udziałem centralnych władz państwowych, władz lokalnych oraz 
senatów szczecińskich uczelni, miała miejsce w Filharmonii Szcze-
cińskiej w kwietniu 1966 r. W listopadzie tego roku na zorganizo-
wanej środowiskowej konferencji naukowej, kończącej te obchody, 
prof. Piotr Zaremba wygłosił referat „Rola nauki w zagospodarowa-
niu Pomorza Zachodniego i jego integracji z resztą kraju”. Do pro-
mocji naszego środowiska naukowo-dydaktycznego przyczyniła się 
również kolejna, obchodzona uroczyście w 1971 r. rocznica 25-lecia 
nauki polskiej na Pomorzu Zachodnim. Organizacją imprez środowi-
skowych, koordynowaną przez Kolegium Rektorskie Szkół Wyższych 
w Szczecinie, zajęły się poszczególne uczelnie. 30 września 1971 r. 
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni wodowano jednostkę dla 
Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Politechnika Szczecińska”. 

Nie przeceniając znaczenia tych wydarzeń, należy jednak odno-
tować, że dopiero następne lata przyniosły zasadniczą poprawę bazy 
naukowo-dydaktycznych naszych uczelni. Doceniając znaczenie po-
tencjału naukowego Politechniki Szczecińskiej, jako zaplecza Zakła-
dów Chemicznych Police, z poparciem fi nansowym Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego, w 1966 r. przyznano środki na budowę 
budynku katedr podstawowych Wydziału Chemicznego przy al. Pia-
stów 42. W tym samym czasie podjęto decyzję o rozbudowie budynku 
Wydziału Budownictwa i Architektury przy al. Piastów 50, a także 
budynku dla jednostek międzywydziałowych. W latach 70. wybudo-
wano nowy gmach Instytutu Okrętowego oraz Wydziału Inżynier-
sko-Ekonomicznego. W okresie późniejszym oddano do użytku nowe 
obiekty na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Elektrycznego 
przy ul. 26 Kwietnia, Wydziału Informatyki oraz Wydziału Budow-
nictwa i Architektury przy ul. Żołnierskiej. 

W tym samym okresie swoją bazę naukowo-dydaktyczną rozbu-
dowywała Akademia Rolnicza. Rozpoczynając działalność w 1954 r. 
w budynku przy ul. Janosika 8, uczelnia stopniowo obejmowała przy-
znane jej obiekty przy ulicach Słowackiego, Doktora Judyma, Ka-
zimierza Królewicza oraz Papieża Pawła VI. Obiekty te wymagały 
prac adaptacyjnych i remontów w celu przystosowania ich do wy-
magań uczelni. Pewna poprawa warunków lokalowych uczelni na-
stąpiła dopiero w 1959 r. po przebudowie budynku przedwojennej 
Akademii Pedagogicznej przy ul. Słowackiego 17; przeprowadzono 
też inwestycje związane z nowo zaprojektowanym budynkiem przy 
ul. Papieża Pawła VI – na potrzeby Instytutu Mechanizacji Rolnictwa, 
ówczesnego Wydziału Rolniczego. Oddany w 1996 r. budynek A – 
na potrzeby Wydziału Rolniczego, a w 1999 r. budynek B – na po-
trzeby Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, przy ul. Jana Paw-
ła VI, rozwiązał w pewnym stopniu ówczesne problemy lokalowe tych 
wydziałów. W 1997 r. oddano do użytku ówczesnemu Wydziałowi 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej zaadaptowany 
budynek po koszarach rosyjskich przy ul. Żołnierskiej. Już w 1955 r. 
ówczesna Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie przystąpiła do or-
ganizacji swojej bazy doświadczalnej przez utworzenie Rolniczych 

Pierwsza inauguracja 1954/1955, wykład inauguracyjny 
wygłosił dziekan Wydziału Rolnego doc. dr hab. Antoni Linke

10 lat w służbie nauki-rolnictwa

Masowiec Politechnika Szczecińska o wyporności 54 940 ton 
pływał w latach 1972–1980
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Zakładów Doświadczalnych w Lipniku k. Stargardu i w Ostoi oraz 
ośrodka jeździeckiego na Osowie w Szczecinie. W latach 70. ub.w. 
zespoły badawcze AR aktywnie uczestniczyły w centralnych i resor-
towych programach badawczych. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o udziale pracowników ówczesnego Wydziału Rybactwa Morskiego 
i Technologii Żywności w kilku naukowych wyprawach antarktycz-
nych i arktycznych. 

Na przełomie XX i XXI w. obie uczelnie były już w pełni ukształ-
towanymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi, o uprawnieniach 
akademickich i ugruntowanej pozycji naukowej w kraju i za grani-
cą. Podsumowania 60-letniego okresu rozwoju nauki i szkolnictwa 
wyższego dokonano w czasie II Zachodniopomorskiego Kongre-
su Nauki w grudniu 2005 r. Oceniając dorobek nauk technicznych 
na Pomorzu Zachodnim, podkreślono, że odbudowa zniszczonego 
w trakcie działań wojennych Szczecina, jego substancji komunalnej 
oraz infrastruktury gospodarczej nie byłaby możliwa bez udziału 
własnych kadr inżynierskich wykształconych w Szczecinie. Profe-
sor Ryszard Kaleńczuk5 podkreślił wówczas, że w pierwszych latach 
priorytetem działania uczelni było kształcenie inżynierów, dopiero 
w późniejszym okresie nastąpił rozwój kadr i badań, które pozwoliły 
Politechnice Szczecińskiej zająć odpowiednio wysokie miejsce wśród 
polskich uczelni technicznych. Profesor Henryk Czyż z Akademii 
Rolniczej 6, zwracając uwagę na przemiany strukturalne i własno-
ściowe po 1989 r. w naszym rolniczym regionie, podkreślił wkład 
uczelni we wdrażanie do praktyki rolnej osiągnięć nauki w zakresie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, przechowalnictwa i przetwórstwa 
surowców, a także kształtowania środowiska przyrodniczego i rol-
nego. Ważnym wkładem AR w rozwój kultury rolnej były wdroże-
nia w zakresie sadownictwa, warzywnictwa, a także mechanizacji 
rolnictwa. Ówczesny przewodniczący Kolegium Rektorów Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego prof. Mieczysław Wysiecki wyso-
ko ocenił osiągnięcia i stan nauki zachodniopomorskiej, zwracając 
jednak uwagę na to, że „[…] nie jesteśmy postrzegani jako jednoli-
te, zwarte środowisko, które obok własnych spraw uczelnianych ma 
także wspólne ważne cele dotyczące całej społeczności akademic-
kiej”7. Choć minęło od tego czasu wiele lat, konstatacja ta nie stra-
ciła wiele na aktualności. 

Politechnika Szczecińska w 2008 r. miała uprawnienia do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora w 9 dyscyplinach oraz do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w 5 dyscyplinach. Aka-
demia Rolnicza w tym samym roku miała uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora w 8 dyscyplinach, a doktora habilito-
wanego w 4 dyscyplinach. Dwa wydziały PS oraz dwa wydziały AR 
legitymowały się I kategorią naukową ustaloną przez Radę Nauki. 
Obie uczelnie (Akademia Rolnicza i Politechnika Szczecińska) po-
szukiwały szans dalszego rozwoju. Polska była już członkiem Unii 
Europejskiej, z nowymi perspektywami rozwoju kraju oraz oczeki-
waniami państwa dotyczącymi włączenia się nauki polskiej w nurt 
światowy. Rzeczywista autonomia uczelni pozwoliła na podjęcie su-
werennej decyzji dotyczącej ich dalszych losów. W uzasadnieniu 
do wniosku o utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie z 2007 r., skierowanego do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czytamy m.in.: „Celem powstania 
nowego uniwersytetu o charakterze technicznym w Szczecinie jest 
stworzenie silnego ośrodka naukowego i dydaktycznego z dobrym 
zapleczem do badań, profi lowanych i ukierunkowanych na rozwój 
szeroko rozumianych dziedzin nauk technicznych, przyrodniczych 
i społecznych. Scalenie w jednej strukturze organizacyjnej licznych 
zespołów badawczych, reprezentujących różnorodne dyscypliny na-
ukowe, umocni pozycję uczelni w regionie zachodniopomorskim, 
a także w skali międzynarodowej”.

Włodzimierz Kiernożycki

5 R. Kaleńczuk: 60 lat nauk technicznych na Pomorzu Zachodnim, Materiały II Zachod-
niopomorskiego Kongresu Nauki, Szczecin, 2006. 

6 H. Czyż: Rola nauki w kształtowaniu produkcji rolniczej na Pomorzu Zachodnim, op. cit.
7 M. Wysiecki: Szkolnictwo Wyższe w regionie zachodniopomorskim, op. cit.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
NASZE KORZENIE
Politechnika Szczecińska
• 1946 r. – Szkoła Inżynierska
• 1955 r. – Politechnika Szczecińska
• w chwili połączenia uczelni 6 Wydziałów: Budownictwa i Archi-

tektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki, Techniki Morskiej, Technologii i Inżynierii 
Chemicznej

Akademia Rolnicza w Szczecinie
• 1954 r. – Wyższa Szkoła Rolnicza
• 1972 r. – Akademia Rolnicza
• w  chwili połączenia uczelni 4 Wydziały: Biotechnologii 

i Hodowli Zwierząt, Ekonomiczny, Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 1972 /1973

Pionierzy 
Profesor Antoni Jezierski

Immatrykulacja studentów pierwszego roku 
podczas inauguracji roku akademickiego 1965/1966
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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (pier-
wotnie Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej) 
powstał w 1947 r. jako jeden z trzech pierwszych wydzia-
łów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Działalność dy-

daktyczną rozpoczął 15 lutego 1947 r. W 1952 r. jednostka została 
przemianowana na Wydział Budowy Maszyn. Nazwę tę zmieniono 
w 1970 r. na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. Po oddzieleniu się 
Instytutu Okrętowego powrócono do nazwy Wydział Mechaniczny 
(1983 r.) i obecna nazwa obowiązuje od 1 września 2007 r. 

W dniach 11–12 maja 2017 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicz-
nej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie odbyły się obchody związane z jubileuszem 
70 lat tradycji akademickich. 

Matuszak, prof. AM – dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii 
Morskiej w Szczecinie, prof. dr inż. Janusz Szymczyk z FachHoch-
schule Stralsund, Niemcy. 

Goszczono również przedstawicieli przemysłu i organizacji wspiera-
jących współpracę Wydziału z lokalnymi przedsiębiorstwami, wśród 
których obecni byli m.in.: Dariusz Przybyłek – prezes Zarządu Go-
rzowskiego Ośrodka Technologicznego, Andrzej Podlasiński – prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, 
Włodzimierz Fleischer – dyrektor Biura Lubuskiego Klastra Metalo-
wego, Stanisław Owczarek – dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, Zbigniew Neumann – prezes Zarządu Szczecińskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Pol-
skich, prof. zw. dr hab., dr h. c. multi Czesław Cempel z Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy, dr Dominik Rozkrut – prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego z Warszawy oraz Joanna Niemcewicz – dy-
rektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. 

Aulę wypełnili przybyli studenci, absolwenci i pracownicy. Uro-
czystość swą obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz 

Jubileusze wydziałowe

Chwila wniesienia historycznego sztandaru Politechniki Szczecińskiej w trakcie ofi cjalnej części 
uroczystości jubileuszowych

Dziekan Mirosław Pajor prezentuje historię wydziału w latach 1947–2017

Podczas tzw. dnia otwartego zaproszeni goście, absolwenci oraz 
studenci mogli zapoznać się z potencjałem badawczym Wydziału. 
W trakcie prezentacji udostępniono do zwiedzania laboratoria In-
stytutu Inżynierii Materiałowej oraz Instytutu Technologii Maszyn, 
a także Katedr: Techniki Cieplnej, Eksploatacji Pojazdów Samocho-
dowych oraz Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. 

W Audytorium Maximum im. Profesora Stanisława Prowansa 
zaproszeni przedstawiciele przemysłu zaprezentowali zagadnienia 
związane z kreowaniem we współczesnym przemyśle rozwiązań tech-
nologicznych, metrologicznych i organizacyjnych. 

W hali technologicznej Instytutu Technologii Mechanicznej zor-
ganizowana została wystawa, podczas której prezentowano osiągnię-
cia współczesnego przemysłu maszynowego, przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, a także w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Drugiego dnia w ofi cjalnej część jubileuszu, oprócz władz Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i władz 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, uczestniczyli 
goście z ośrodków akademickich, między innymi: dr hab. inż. Olaf 
Ciszako – dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Po-
litechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński 
z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej, 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński – prodziekan ds. nauki Wydziału 
Mechanicznego z Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Błażej Bałasz, 
prof. PK – dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszaliń-
skiej, dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. AMG – dziekan Wydziału 
Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, dr hab. inż. Tomasz Kró-
likowski, prof. PK – prorektor ds. studenckich Politechniki Koszaliń-
skiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak z Wydziału Mechatroniki 
i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Zbigniew 

miasta oraz województwa zachodniopomorskiego. Dziekan Mirosław 
Pajor przedstawił historię Wydziału, jego przemian oraz sposobu, 
w jaki na przestrzeni lat oddziaływał na kształtowanie gospodarki 
Szczecina i regionu.

Podczas uroczystości wręczono tytuł ambasadora absolwentom, 
którzy swoją długoletnią i ciężką pracą wystawiają Wydziałowi naj-
lepsze świadectwo. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, któ-
re mogą transferować do przedsiębiorstw, przyczyniając się do ich 
rozwoju, czyniąc z kierowanych fi rm liderów branży w kraju i za 
granicą. Wśród pierwszych ambasadorów Wydziału znaleźli się: 
dr inż. Wiesław Jaroszewicz – prezes fi rmy Marine Service Jarosze-
wicz s.c., inż. Henryk Adamus – prezes fi rmy Adamus HT Sp. z o. o., 
inż. Bronisław Kubel – prezes STR Shipping and Trading Sp. z o. o. 

Ofi cjalną część uroczystości uświetnił występ Chóru Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie im. Profesora 
Jana Szyrockiego. Zaproszonym gościom udostępniono do zwiedza-
 nia bazę badawczą Wydziału. Można było też wysłuchać ciekawego 
wykładu podróżnika Romana Koprowskiego pod tytułem „Atlan-
tyk solo 2016–2017. Samotnie przez ocean”.

Wspomnienia sprzed lat można było odświeżyć przy bufecie zor-
ganizowanym na dziedzińcu Wydziału, jak również w trakcie zor-
ganizowanego Balu Absolwenta.

Tekst: Daniel Grochała
Zdjęcia: Michał Dolata
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Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Budownictwa i Architektury jest jednym z trzech 
pierwszych wydziałów Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Szczecinie powołanej w grudniu 1946 r. na mocy de-
kretu Ministra Oświaty. Ówczesny Wydział Inżynie-

rii Lądowej przez lata przechodził różne przemiany, zmieniała się 
jego nazwa i struktura organizacyjna. Dzisiaj należy do wiodących 
i największych wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie – zarówno pod względem liczby 
kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów odbywających stu-
dia na trzech poziomach kształcenia: inżynierskim, magisterskim 
i doktoranckim, na pięciu kierunkach: budownictwo, architektura 
i urbanistyka, inżynieria środowiska, wzornictwo i projektowanie 
architektury wnętrz i otoczenia. Kierunek budownictwo – inżynier 
europejski jest prowadzony przy współpracy z siedmioma uczelnia-
mi zagranicznymi. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budow-
nictwo, a także prawo doktoryzowania w dwóch dyscyplinach – bu-
downictwo i architektura oraz urbanistyka. W 70-letniej historii 
mury Wydziału opuściło ponad 13 000 absolwentów, uzyskując ty-
tuły inżynierskie i magisterskie.

Uroczysta gala, rozpoczynająca cykl wydarzeń związanych z jubi-
leuszem 70-lecia Wydziału, odbyła się 20 października 2016 r. w fi l-
harmonii szczecińskiej i była połączona z inauguracją roku aka-
demickiego 2016/2017. Wykład inauguracyjny pt. „Polska doliną 
elektromobilności – nowo powstająca infrastruktura jej kluczo-
wym elementem” wygłosił prof. Piotr Moncarz ze Stanford Univer-
sity ze Stanów Zjednoczonych.

Obchody jubileuszowe połączone były z obchodami Zachodniopo-
morskich Dni Budowlanych oraz ze zjazdem absolwentów. Odbyło 

się również wspólne posiedzenie dwóch komitetów PAN – Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komitetu Architektury i Urbani-
styki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 najwybitniejszych pro-
fesorów w tych dyscyplinach z kraju i z zagranicy. 

Najlepsi w roku akademickim 2015/2016 studenci odebrali z rąk 
JM Rektora ZUT Jacka Wróbla listy gratulacyjne, a studenci pierw-
szego roku złożyli ślubowanie i zostali immatrykulowani. Na za-
kończenie jubileuszu odbył się Wielki Bal Budowlanych na Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, w którym udział wzięło ponad 
300 osób. 

Zdjęcia: Jerzy Undro

Profesor Zygmunt Meyer – absolwent Wydziału, były dziekan, a także obecny przewodniczący 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – przedstawił wspomnienie 
o Wydziale z czasów, kiedy sam był studentem

Goście, rektorzy i dziekani z bratnich wydziałów budownictwa i architektury z całej Polski oraz 
przybyli na posiedzenia PAN członkowie komitetów podczas krótkiego spotkania na dziedzińcu 
Muzeum Narodowego

Dziekan WBiA Maria Kaszyńska do wspólnego świętowania zaprosiła profesorów, absolwentów, 
pracowników i studentów – wszystkich, którzy przez 70 lat tworzyli i tworzą historię Wydziału

Wydział Elektryczny
Społeczność Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczeci-
nie – władze, kadra naukowo-dydaktyczna, absolwen-
ci i studenci, byli i obecni pracownicy, przedstawiciele 
fi rm partnerskich, a także szerokie grono przyjaciół – 

rozpoczęła obchody 70-lecia w sobotę, 20 maja 2017 r. Było ofi cjal-
nie i uroczyście, ale nie zabrakło także zabawy pod gołym niebem 
i spotkań po latach w murach dwóch budynków WE – przy ul. Si-
korskiego 37 i ul. 26 Kwietnia 10.

Z zaproszenia na uroczystość skorzystało blisko 600 osób. Część 
ofi cjalną współprowadził znany dziennikarz radiowy, ale przede 
wszystkim absolwent Wydziału – mgr inż. Roman Czejarek. Dziekan 
Krzysztof Okarma w swoim przemówieniu przywitał gości i krótko 
przedstawił historię jednostki. Głos zabrali również zaproszeni go-
ście: Rektor ZUT w Szczecinie, przedstawiciel władz województwa 
zachodniopomorskiego, przedstawiciele innych ośrodków nauko-
wych, przedstawiciele partnerów przemysłowych, dziekani pozo-
stałych wydziałów ZUT w Szczecinie, którzy gratulowali władzom 
Wydziału dokonań we wszystkich obszarach działalności i życzyli 
wytrwałości w realizowaniu zadań.
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W trakcie obchodów jubileuszu uhonorowani zostali byli dzie-
kani Wydziału: doc. dr inż. Stefan Szczerba (w kadencji 1969–
1973), prof. dr hab. inż. Adam Żuchowski (w kadencji 1974–
1977), prof. dr hab. inż. Jan Purczyński (w kadencji 1984–1990), 
prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski (w kadencji 2002–2008), 
prof. dr hab. inż. Stefan Domek (w kadencji 2008–2016) oraz dok-
torzy honoris causa – wymieniony już prof. dr hab. inż. Adam Żu-
chowski oraz prof. dr inż. Ryszard Sikora.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medalu im. 
prof. Stanisława Fryzego, który z okazji 50-lecia pracy twórczej, z rąk 
prezesa Piotra Szymczaka, otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Purczyński. 

Kolejny element obchodów stanowił wykład pt. „Silnik liniowy 
w miejskich systemach komunikacji”, który wygłosił absolwent Wy-
działu Elektrycznego dr inż. Konrad Woronowicz, natomiast pro-
wadzący uroczystość mgr inż. Roman Czejarek w swoim krótkim 
wystąpieniu opowiedział o historii szczecińskiej elektryki. 

Ofi cjalną część jubileuszu uświetnił pieśniami Chór Akademicki 
im. Profesora Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie pod batutą Iwo-
ny Charkiewicz. 

Niespodzianką dla uczestników spotkania był występ zespołu 
w składzie: dr hab. inż. Marcin Hołub (były prodziekan ds. organizacji 

i rozwoju), dr inż. Witold Mickiewicz (były prodziekan ds. studenc-
kich), dr inż. Piotr Paplicki (prodziekan ds. studenckich), dr inż. Mar-
cin Wardach (pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich oraz 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 70-lecia Wydziału), 
dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. nadzw. (prodziekan ds. kształ-
cenia). Owacje po występie sprawiły, że konieczne były bisy.

W trakcie pikniku odbyły się również panele dyskusyjne z udzia-
łem przedstawicieli partnerów przemysłowych Wydziału.

Tekst: Marcin Wardach, Krzysztof Okarma, Paweł Dworak
Zdjęcia: Jerzy Undro

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
W obchodach jubileuszu 70-lecia Wydziału Technologii 
i Inżynierii Chemicznej w dniach 15–16 września 2017 r. 
oprócz członków społeczności akademickiej naszego uni-
wersytetu uczestniczyli dziekani i prodziekani zaprzy-

jaźnionych wydziałów z całego kraju, m.in. Politechniki Łódzkiej, 
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wśród gości specjalnych byli: 
dr inż. Izabella Jasińska – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwo-
ju Zakładów Chemicznych Police S.A. z Grupy Azoty i dr inż. Ma-
rzena Michalska – dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony, 
Tomasz Pietras – doradca Wojewody Zachodniopomorskiego ds. in-
frastruktury strategicznej, prof. dr hab. inż. Fryderyk Stręk – doc-
tor honoris causa Politechniki Szczecińskiej i prof. dr inż. Wacław 
Królikowski – doctor honoris causa Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W uroczystościach wzięło udział prawie 300 osób – absolwentów, 
pracowników i emerytowanych pracowników Wydziału oraz stu-
dentów i doktorantów.

Pierwszy dzień obchodów obejmował m.in. koleżeńskie spotka-
nia połączone ze zwiedzan iem budynków i laboratoriów Wydziału. 
Kolejny, drugi, dzień rozpoczął się uroczystą mszą świętą w bazylice 
archikatedralnej św. Jakuba, celebrowaną przez księdza arcybiskupa 
Andrzeja Dzięgę, który wygłosił homilię sytuującą Wydział w cią-
gu zdarzeń budujących cywilizację. Następnie w budynku „nowej 
chemii” odbyła się gala jubileuszowa, której przewodniczył dziekan 
Wydziału Ryszard J. Kaleńczuk. W trakcie gali JM Rektor ZUT Jacek 
Wróbel w uznaniu zasług naukowo-badawczych i dydaktycznych wrę-
czył dziekanowi, w imieniu swoim i Senatu, pamiątkową statuetkę. 

Wykłady wygłosili prodziekan ds. ogólnych i nauki Rafał Rakoczy, 
przybliżając historię Wydziału, oraz dziekan Wydziału w poprzedniej 
kadencji Jacek A. Soroka. O technologii i inżynierii chemicznej w służ-
bie przemysłu i ochronie środowiska mówiła dr inż. Izabella Jasińska, 
a na pytanie: Nanotechnologia – co to takiego? w swoim wykładzie 
odpowiedział prof. Ryszard J. Kaleńczuk. Cykl krótkich wykładów 
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zakończył wykład prof. dr. hab. inż. Waleriana Arabczyka nt. osią-
gnięć członków zespołu i wychowanków prof. Kazimierza Kałuckiego. 

Na gali nie obyło się bez podziękowań, listów gratulacyjnych i słów 
uznania przekazanych na ręce dziekana. Przedstawicielom sponso-
rów przekazano pamiątkowe albumy 70-lecia tradycji akademickich 
na Pomorzu Zachodnim. Były również piękne gesty życzliwości dla 
jednej z pierwszych absolwentek Wydziału pani Danuty Szpetkow-
skiej oraz dla osób udostępniających pamiątkowe fotografi e ze swo-
ich prywatnych zbiorów: prof. dr hab. inż. Marii Tomaszewskiej, lic. 
Marzeny Sieniawskiej, prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Milcherta oraz 
mgr. inż. Marka Parysa.

Galę jubileuszową zakończył występ chóru Don-Diri Don ZUT 
w Szczecinie pod batutą prof. dr. hab. Dariusza Dyczewskiego. Można 
było obejrzeć wystawę „Profesor Józef Kępiński 1917–1981. W stu-
lecie urodzin”, zorganizowaną przez rodzinę Profesora – dziekana 
Wydziału w latach 1960–1964, a także wystawę „MY 70” przygoto-
waną przez absolwentów Wydziału: Jolantę Wojdziak (mieszkankę 
Torunia), Cecylię Markiewicz (mieszkankę Wiednia) i Barbarę Ku-
biak (szczeciniankę). 

Jak na urodziny przystało, wszyscy goście świętowali przy wspa-
niałym torcie, którego dzielenie rozpoczęli wspólnie i solidarnie JM 
Rektor i dziekan Wydziału. Wieczorem Jubileusz fetowano na balu 
jubileuszowym.

Elwira Wróblewska

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Jubileuszowa konferencja z okazji 60-lecia Wydziału 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa odbyła się 4 lip-
ca 2014 r. na terenie Wydziału przy ul. Słowackiego 17 
w Auditorium Maximum im. Profesora Mariana Lityń-

skiego. Celem konferencji było przedstawienie i podsumowanie 60-let-
niego dorobku naukowego, badawczego i dydaktycznego Wydzia-
łu. W konferencji wzięło udział 400 osób, w tym 189 absolwentów. 

Otwarcia uroczystości dokonał dziekan Aleksander Brzóstowicz, 
następnie głos zabrał JM Rektor ZUT Włodzimierz Kiernożycki.

W ramach konferencji wygłoszone zostały 3 referaty plenarne: „Hi-
storia Wydziału” – prof. dr hab. inż. Stanisław Dzienia; „60 lat badań 
środowiska przyrodniczego Pomorza na WKŚiR” – dr hab. inż. Les-
ław Wołejko, prof. ZUT; „Wydział dziś i jutro” – dr hab. inż. Edward 
Meller, prof. ZUT.

Część ofi cjalna zakończyła się uroczystym odsłonięciem tablicy 
przy Auditorium Maximum, które otrzymało imię profesora Mariana 
Lityńskiego, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Szcze-
cinie. Uroczystego odsłonięcia dokonali rektor Włodzimierz Kier-
nożycki i dziekan Aleksander Brzóstowicz.

Po ofi cjalnych uroczystościach odbyły się spotkania absolwentów 
z pracownikami katedr i zakładów. Wśród absolwentów byli przed-
siębiorcy sektora prywatnego, pracownicy instytucji państwowych 
zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką wodną, ochroną 
środowiska miasta Szczecina i całego regionu Pomorza Zachodniego.

W czasie konferencji odbyła sie sesja posterowa, na której prezento-
wały się wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału. Postery można 
było oglądać w holu głównym budynku przy ul. Słowackiego oraz 
w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT w Szczecinie-Osowie 
przy ul. Junackiej, gdzie odbył się popołudniowy festyn, kończący 
jubileuszową konferencję. 

Anna Górska
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Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
10 czerwca 2016 r. odbył się jubileusz 65-lecia Wydzia-
łu Nauk o Żywności i Rybactwa oraz 50-lecia Wydziału 
na ziemi szczecińskiej. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęło wystąpienie pro-
rektora ds. studenckich Jacka Wróbla, rektora elekta ZUT w Szcze-
cinie. Dziekan Wydziału Agnieszka Tórz przedstawiła dokonania 
naukowe Wydziału, jego wysoko wykwalifi kowaną kadrę oraz ab-
solwentów, którzy stanowią jego wizytówkę nie tylko w różnych ga-
łęziach gospodarki w kraju, ale także bardzo często w różnych miej-
scach świata. O historii Wydziału opowiedział prorektor ds. nauki 
Mikołaj Protasowicki.

Rektor elekt Jacek Wróbel w imieniu JM Rektora i Senatu ZUT 
w Szczecinie wręczył dziekan Agnieszce Tórz statuetkę w uznaniu 
zasług naukowo-badawczych i dydaktycznych Wydziału. Uroczy-
stości jubileuszowe swoim udziałem zaszczyciło wielu gości. Wła-
dze rządowe i samorządowe reprezentowali Krzysztof Kozłowski – 
przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
Janusz Wrona – dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Jarosław Rzepa – 
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. 

z Politechniki Koszalińskiej i prof. Andrzej Mamcarz z Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Wśród gości byli również emerytowani pracownicy Wydziału oraz 
zaprzyjaźnieni z Wydziałem przedstawiciele Morskiego Instytutu 
Rybackiego w Gdyni (prof. Tomasz Linkowski, dr Emil Kuzdebski, 
dr Zbigniew Karnicki), Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu (prof. An-
drzej Pilarczyk, dr Ilgiz Irnazarow), Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Szczecinie (mgr Alicja Michałowska), Okręgowego In-
spektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Stanisław Kasperek, 
Paweł Sokołowski, Piotr Niewiadomski), Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Szczecinie (Grzegorz Rogalewicz, Rafał Pendera). 

Ofi cjalną część jubileuszu zakończył występ Chóru Kameralnego 
ZUT w Szczecinie, dyrygowany przez Urszulę Żmijewską w zastęp-
stwie zaprzyjaźnionej z naszym wydziałem dr hab. Iwony Wiśniew-
skiej-Salamon – kierownika Chóru. Po uroczystości absolwenci i za-
proszeni goście zwiedzali jednostki Wydziału oraz okolicznościowe 
wystawy, a także robili pamiątkowe zdjęcia.

Jubileuszowi towarzyszyła prezentacja instytucji i fi rm branżowo 
związanych z Wydziałem, m.in.: Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Pomorza Zachodniego, Lisner, Graal, Juras-
sic Salmon, Veolia Water Technologies Sp. z o.o. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się także stoisko z produktami przygotowanymi 
przez pracowników Wydziału, na którym nie zabrakło wędzonych 
ryb, śledzików, paprykarza szczecińskiego i innych smakołyków. 
Obchody jubileuszu zakończył Bal Absolwenta.

Małgorzata Sobczak

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt obchody 
jubileuszu 60-lecia Wydziału powiązano z międzynaro-
dową konferencją naukową pt. „Wkład nauk przyrodni-
czych w kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju 

gospodarki rolnej”, która odbywała się w Auditorium Maximum 
im. Profesora Mariana Lityńskiego, przy ul. Juliusza Słowackiego 
w Szczecinie, od 17 do 18 czerwca 2015 r. Integralną częścią konfe-
rencji była sesja młodych naukowców. 

W uroczystości wzięły udział władze Uczelni: prorektorzy, kanc-
lerz Jarosław Potaczek i kwestor Edward Zawadzki, a także pracow-
nicy Wydziału pełniący w minionych kadencjach funkcje rektora 
– prof. Idzi Drzycimski oraz dziekani Wydziału: prof. Aleksander 
Winnicki, prof. Edward Kołakowski oraz prof. Józef Świniarski. Szcze-
gólnie gorąco społeczność akademicka przyjęła prof. dr. hab. inż. Alek-
sandra Winnickiego. Wśród zaproszonych gości byli dziekani i dzie-
kani elekci wszystkich wydziałów ZUT w Szczecinie oraz dziekani 
tzw. wydziałów jednoimiennych z całej Polski – prof. Teresa Fortuna 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Krystyna Gutkowska 
i prof. Dorota Witrowa-Raichert ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, prof. Józefa Chrzanowska i prof. Anna Czubaszek z Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Waldemar Gustaw 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz prof. Jarosław Diakun 

W konferencji uczestniczyli goście z kraju i z zagranicy, m.in.: 
prof. Barry Lambert (Terleton State University, USA), prof. Peter 
Belogh (University of Debrecen, Węgry), prof. Jean-Marc Lobacca-
ro (Universite Blaise Pascal, Francja), Nicolas Bernaud (Universite 
Blaise Pascal, Francja), Amber Hardy, Donald G. McGahan (Tarle-
ton State University, USA). 

Referaty plenarne wygłosili: prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska – 
nt. „Rtęć a środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”, 
prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, dr h.c., prof. dr hab. Eugeniusz 
Herbut – nt. „Rola ochrony zasobów genetycznych zwierząt w wa-
runkach zrównoważonego rolnictwa”, prof. dr hab. Jan Jankowski, 
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, dr h.c. – nt. „Uwarunkowania roz-
woju produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie”, prof. dr hab. Stakh 
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O. Vovk – nt. „Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego 
w zachodniej Ukrainie na tle doświadczeń Polski”. W uroczysto-
ściach jubileuszu 60-lecia Wydziału wzięło udział wielu znamieni-
tych gości, władze naszej uczelni, uczelni Szczecina i bratnich wy-
działów z Polski oraz z zagranicy.  

W czasie uroczystości dziekan Jan Udała przedstawił historię i osią-
gnięcia Wydziału oraz główne zamierzenia związane z jego przenie-
sieniem do nowego kampusu przy ul. Janickiego. Miłym akcentem 
było przyznanie i wręczenie przez JM Rektora ZUT Włodzimierza 
Kiernożyckiego Medalu 60-lecia prezesowi Spółdzielczej Agrofi rmy 
Witkowo Marianowi Ilnickiemu oraz zasłużonym pracownikom 
Wydziału: prof. dr hab. Lidii Uziębło, prof. dr hab. Jolancie Jani-
szewskiej, prof. dr. Arkadiuszowi Kawęckiemu, prof. dr. hab. Jaro-
sławowi Prabuckiemu, prof. dr. hab. Henrykowi Kamienieckiemu. 

Obchodom jubileuszu towarzyszyły wystawa „W siodle do niepod-
ległości”, prezentacja fi rm współpracujących z Wydziałem i sponso-
rów konferencji, a także spotkania towarzyskie pracowników i ab-
solwentów Wydziału.

Jan Udała, Bogumiła Pilarczyk

Wydział Ekonomiczny
W roku akademickim 2016/2017 obchodzono jubileusz 
30-lecia działalności Wydziału Ekonomicznego Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. Obchody jubileuszu wpisały się w obcho-

dy 70-lecia szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Histo-
ria Wydziału sięga 1954 r., w którym powołano Katedrę Ekonomii 
Politycznej i Katedrę Matematyki na Wydziale Rolniczym Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Szczecinie; w 1986 r. decyzją Sejmu utworzono 
Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej w Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie. W 2009 r. po połączeniu Akademii 
Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej i utworzeniu Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zmieniono 
nazwę na Wydział Ekonomiczny.

Z okazji jubileuszu zorganizowana została konferencja naukowa 
pt. „Ekonomiczne wyzwania zrównoważonego i stabilnego rozwoju 
gospodarczego w Polsce w latach 2015–2020”, połączona z obchodami 

50-lecia pracy dydaktyczno-naukowej pioniera i spiritus movens po-
wstania Wydziału prof. dr. hab. inż. Antoniego Mickiewicza, dr. h.c.

Celem konferencji była wymiana poglądów, doświadczeń i pre-
zentacja wyników badań naukowych w zakresie rozwoju zrówno-
ważonego w Polsce oraz pozostałych państwach Unii Europejskiej, 
identyfi kacja regionalnych uwarunkowań innowacyjności i przed-
siębiorczości, jak również określenie zadań stojących przed polityką 
gospodarczą UE w latach 2015–2020.

Konferencja odbyła się w dniach 23–25 czerwca 2016 r. na Wydzia-
le Ekonomicznym ZUT w Szczecinie; uczestniczyło w niej ponad 
100 osób – naukowców z wiodących polskich ośrodków naukowych 
(z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Poznania, Lublina, Wrocławia) oraz 
z zagranicy (z Łotwy, Białorusi, Rosji). Problematyka konferencji do-
tyczyła głównie przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących 
w gospodarce państw UE, strategicznych aspektów zrównoważonego 
i trwałego rozwoju UE oraz praktycznych aspektów lokalnego rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach konferencji uczest-
nicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym na obszary przygraniczne 
Pomorza Zachodniego. Nadesłane na konferencję artykuły naukowe 
zostały opublikowane w renomowanych polskich i zagranicznych cza-
sopismach naukowych w językach  polskim, angielskim i rosyjskim.

Podczas konferencji wybranym uczestnikom zostały wręczone 
medale naukowe Zasłużony dla Wydziału Ekonomicznego ZUT. 

Bartosz Mickiewicz, Marlena Prochorowicz

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Jedna z najstarszych ceremonii uniwersyteckich – in-
auguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale 
Techniki Morskiej i Transportu (WTMiT) zbiegła się 
z obchodami XXV-lecia istnienia Wydziału. Uroczystość, 

która odbyła się 8 listopada 2016 r. uświetniło swą obecnością wielu 
znakomitych gości. Oprócz JM Rektora ZUT Jacka Wróbla gośćmi 
byli dziekani innych wydziałów ZUT, przedstawiciele fi rm i instytu-
cji współpracujących z Wydziałem, byli dziekani i pracownicy eme-
rytowani oraz nauczyciele akademiccy i studenci.
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Dziekan Maciej Taczała w swoim wystąpieniu otwierającym uro-
czystość przedstawił historię Wydziału, a w niej przypomniał jak 
istotny był rok 1948 r., w którym po utworzeniu Szkoły Inżynier-
skiej w Szczecinie zdecydowano się uruchomić na Wydziale Me-
chanicznym specjalność związaną z budową statków śródlądowych. 
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o uruchomieniu 
w roku akademickim 1960/1961 wieczorowych studiów inżynierskich 
dotyczących budowy okrętów. Lata 70. to czas pozyskiwania kadry 
okrętowców z Politechniki, specjalistów z innych uczelni i przemy-
słu. Powołanie kolejnych jednostek organizacyjnych spowodowało, 
że w 1967 r. utworzono na Wydziale Oddziały Mechaniczno-Tech-
nologiczny i Okrętowy. W maju 1970 r. nazwę Wydziału zmieniono 
na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. W 1991 r. Minister Eduka-
cji Narodowej przekształcił Instytut Okrętowy w Wydział Techni-
ki Morskiej, którego pierwszym dziekanem został prof. Eugeniusz 
Skrzymowski. Obecnie w skład Wydziału wchodzi pięć jednostek 
odpowiadających specyfi ce procesu kształcenia i badań naukowych. 

Wydział liczy aktualnie 55 pracowników; studiuje na nim 400 stu-
dentów. W minionych 25 latach instytut i wydział opuściło ponad 
4000 absolwentów zatrudnionych obecnie w wielu fi rmach w Pol-
sce, Europie i na świecie.

Wykład inauguracyjny „Szlak wodny Berlin–Szczecin–Bałtyk jako 
szansa dla regionu transgranicznego” wygłosił kpt. jach. dr inż. Zbi-
gniew Zbroja. 

Ważnym punktem uroczystości było nadanie przez dziekana 
WTMiT, w imieniu kapituły, dr. inż. Markowi Tałasiewiczowi ty-
tułu honorowego ambasadora Wydziału Techniki Morskiej i Trans-
portu – pierwszego w historii Wydziału. 

Zdjęcia: Izabela Jaguszewska

dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele fi rm. Na zaproszenie dziekana 
WI licznie odpowiedzieli dawni pracownicy Wydziału, którzy prze-
szli na zasłużoną emeryturę lub nadal aktywnie pracują, prowadząc 
często z sukcesem własne fi rmy. Najważniejszym gościem uroczy-
stości był twórca Wydziału profesor Jerzy Sołdek.

Gospodarz uroczystości dziekan Jerzy Pejaś, przedstawił historię 
Wydziału, sięgając znaczniej wcześniej niż do roku 1999, bo jak powie-
dział: „Wszystko zaczęło się w 1971 r., kiedy kierownikiem Zakładu 
Teorii Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji Politechniki 
Szczecińskiej został prof. Jerzy Sołdek”. Historia Wydziału nieroze-
rwalnie związana jest z osobą prof. Sołdka i odwrotnie – losy i życie 
Profesora ściśle związane są z informatyką i Wydziałem. Wyrazem 
tego związku było nadanie nowoczesnemu audytorium, znajdują-
cemu się w budynku WI2 przy ul. 26 Kwietnia, imienia prof. Jerze-
go Sołdka oraz umieszczenie tam tablicy pamiątkowej, odsłoniętej 
przez Profesora podczas uroczystej gali Rady Wydziału. 

„Wydział Informatyki wydoroślał. Nie tylko dlatego, że ma 18 lat, 
ale przede wszystkim dlatego, że ma ugruntowaną pozycję w środo-
wisku naukowym, dydaktycznym i biznesowym. Pozycja ta mobi-
lizuje nas do ciągłego podnoszenia naszej doskonałości dydaktycz-
nej i doskonałości naukowo-dydaktycznej. Stąd, pomimo różnych 
zagrożeń, nie boimy się przyszłości. Przyszłość już jest w murach 
Wydziału Informatyki, a my przyglądamy się jej z wielkim zacie-
kawieniem” – mówił podczas uroczystej Rady Wydziału dziekan 
Jerzy Pejaś.

Po wielu serdecznych życzeniach, składanych przez szacownych 
gości, z wykładem pod intrygującym tytułem „Historia i przyszłość 
informatyki – wersja subiektywna” wystąpił mgr inż. Włodzimierz 
Chocianowicz, jeden z pierwszych pracowników obecnego Wydziału 
Informatyki. Wykład stanowił zaczyn dla wielu kuluarowych rozmów, 
prowadzonych nad wyśmienitym tortem urodzinowym, który kroili 
wszyscy dotychczasowi dziekani Wydziału Informatyki: prof. Jerzy 
Sołdek, prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat, dr inż. Włodzimierz Ruciń-
ski, prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński oraz dr hab. inż. Jerzy Pejaś.

Wydział Informatyki nie spoczywa na laurach, rozwija się na-
ukowo, o czym świadczą kolejne wysoko punktowane publikacje 
pracowników, zdobywa także granty na realizację badań oraz pod-
nosi jakość kształcenia. Dobra koniunktura w branży IT nie tylko 
na lokalnym rynku pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Wydział Informatyki
Osiemnaście lat temu 28 maja 1999 r. powstał Wydział In-
formatyki. Z tej okazji 30 maja 2017 r. odbyło się uroczyste 
posiedzenie Rady Wydziału. W uroczystości uczestniczy-
li: władze uczelni z JM Rektorem ZUT i prorektorami, 

dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów ZUT-u, Uniwersytetu Szcze-
cińskiego i Akademii Morskiej, przedstawiciele władz lokalnych, 
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przyrodniczo-technicznych, po scaleniu zbiorów bibliotek AR i PS 
posiada ponad pół miliona książek i czasopism oraz ponad 150 ty-
sięcy jednorodnych zbiorów specjalnych. 

W chwili połączenia Uczelnia miała 17 uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora oraz 9 uprawnień do nadawania stop-
nia naukowego doktora habilitowanego. Na 10 wydziałach prowa-
dzono 35 kierunków studiów dla 15 tysięcy studentów studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studia III stopnia 
dla prawie 400 studentów studiów doktoranckich. Minister nauki 
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka pierwszego rektora 
ZUT powołała dopiero pod koniec listopada 2008 r. Dzięki wzajem-
nemu zaufaniu zespołowi przygotowującemu warunki połączenia 
uczelni, które wymagały wielu uzgodnień z wielomiesięcznym wy-
przedzeniem (często w toku długich i „twardych” dyskusji), udało 
się przygotować podstawowe dokumenty na pierwsze posiedzenie 
Senatu. Na pierwszym roboczym posiedzeniu Senatu, które miało 
miejsce 5 stycznia 2009 r., uchwalono podstawowe akty wewnętrz-
ne regulujące porządek prawny funkcjonowania Uczelni. Ten dzień 
nie był łatwy – nie tylko dla nowo powołanego rektora. Decyzja 
Ministerstwa o zatwierdzeniu statutu ZUT wpłynęła, po naszych 
interwencjach, tuż przed posiedzeniem Senatu. Stuosobowy Senat 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – w skład 
którego weszli senatorzy byłej AR i byłej PS – zachowywał wów-
czas daleko idącą powściągliwość w podejmowaniu uchwał regulu-
jących porządek prawny Uczelni. Rektor na pierwszym posiedzeniu 
Senatu, zgodnie z Ustawą, powołał 4 prorektorów – ds. organizacji 
i rozwoju uczelni – prof. dr. hab. Jana Bronisława Dawidowskiego, 
ds. kształcenia – dr. hab. Witolda Biedunkiewicza prof. PS, ds. studenc-
kich – dr. hab. Jacka Wróbla, ds. nauki – prof. dr. hab. inż. Ryszarda 
Kaleńczuka, a za zgodą Senatu – kanclerza mgr. Jarosława Potaczka 
i kwestora mgr. Edwarda Zawadzkiego.

Uroczyste posiedzenie Senatu, inaugurujące działalność Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie, miało miejsce 16 stycznia 2009 r. na Wydziale Budownictwa 

Łączenie uczelni
3 lipca 2007 r. w Auli im. Józefa Kępińskiego na Wydziale Techno-
logii i Inżynierii Chemicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli 
senatów Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej z prof. Ste-
fanem Jurgą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Tematem spotkania było połączenie obu uczelni. 5 lip-
ca 2007 r. senaty Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej 
na nadzwyczajnych posiedzeniach podjęły jednobrzmiące uchwały 
o połączeniu obu uczelni, a w styczniu 2008 r. podobne stanowi-
sko przedstawiły ich konwenty samorządów studenckich i sejmi-
ków doktorantów. Wieloetapowy i długotrwały proces legislacyjny 
zamknęła Ustawa sejmowa o utworzeniu Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 5 września 2008 r.1, 
zaś całość zwieńczył podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z 30 września 2008 r. Uczelnia w nowej formule rozpoczęła dzia-
łalność 1 stycznia 2009 r. Pierwsza kadencja organów Uniwersyte-
tu trwała do 31 sierpnia 2010 r. Nowo utworzona uczelnia przejęła 
z dniem utworzenia wszystkie prawa i zobowiązania Akademii Rol-
niczej i Politechniki Szczecińskiej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) składa 
się z 10 wydziałów. Cztery wydziały wprowadziła Akademia Rolni-
cza; są to Wydziały: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ekonomicz-
ny, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Nauk o Żywności 
i Rybactwa. Sześć wydziałów wprowadziła Politechnika Szczeciń-
ska; są to Wydziały: Budownictwa i Architektury, Elektryczny, 
Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Techniki 
Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej. 
Biblioteka Główna ZUT, gromadząca księgozbiór z zakresu nauk 
1 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. DzU nr 180, poz. 1110.

5 stycznia 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu ZUT

16 stycznia 2009 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu ZUT – rektorem nowej uczelni został dotychczasowy rektor Politechniki Szczecińskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki (po lewej); 
wykład wygłosił prof. dr inż. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich (po prawej)
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku jubileuszu
Liczby mówią:

 ▶ 10 wydziałów 
 ▶ 8 jednostek ogólnouczelnianych
 ▶ ponad  180  000  m2 powierzchni dydaktycznej; 

specjalistyczne laboratoria; nowoczesne centra 
naukowe 

 ▶ 960 nauczycieli akademickich 
 ▶ 10,5 tysiąca studentów kształcących się 

na 40 kierunkach studiów
 ▶ 500 doktorantów i 400 słuchaczy studiów pody-

plomowych 
 ▶ 90 studenckich kół naukowych 
 ▶ 8 organizacji studenckich 
 ▶ 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora 
 ▶ 13 uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego 
 ▶ 6 uczelnia w Polsce pod względem 

innowacyjności i 7 wśród uczelni technicznych 
 ▶ 2 miejsce pod względem liczby wynalazków zgło-

szonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP

 ▶ 12 projektów realizowanych w Regionalnym Cen-
trum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w ra-
mach: 7PR UE, programu „Horyzont 2020” oraz 
w ramach współpracy polsko-norweskiej 

 ▶ 300 partnerów biznesowych
 ▶ 7 miejsce w Polsce pod względem zarobków 

absolwentów

Efekty znaczą:
 ▶ najlepsza uczelnia w województwie zachodniopo-

morskim według pracodawców
 ▶ prestiżowe logo HR Excellence in Research nadane 

przez Komisję Europejską
 ▶ wiele projektów z partnerami gospodarczymi, np. 

w ramach programów „Innowacyjne lotnictwo”, 
„Polska platforma technologiczna innowacyjnej 
medycyny”

 ▶ specjalny kierunek i laboratorium służące gospodar-
ce i badaniom naukowym jako wynik współpracy 
z Grupą Azoty S.A. 

 ▶ Centrum Bioimmobiliacji i Innowacyjnych Materia-
łów Opakowaniowych wśród 165 jednostek badaw-
czo-naukowych z Europy, w tym wśród 4 jednostek 
z Polski na liście europejskich centrów technolo-
gicznych świadczących usługi dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw 

 ▶ Regionalne Centrum Transferu Technologii koordy-
nujące współpracę i rozwój klastrów branżowych: 
Zielona Chemia, Zachodniopomorski Klaster Morski, 
ICT Pomorze Zachodnie

 ▶ Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii 
wspierające rozwój nowych technologii (nanokap-
sułki do przenoszenia leków w terapii antynowotwo-
rowej, terapia celowana, medycyna regeneracyjna, 
nanobiomedycyna, projekt „Polskie sztuczne serce”) 

 ▶ obecność w szkołach podstawowych i średnich: 
Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny DUTEK, 
klasy patronackie 

 ▶ przedsięwzięcia popularnonaukowe, m.in.: Noc 
Naukowców, Festiwal Nauki, Dzień Owada

i Architektury. W uroczystości, poza władzami miasta i regionu, 
uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego prof. Witold Jurek, przewodniczący Rady Głów-
nej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwe-
sytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macugow oraz 
prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Pierwsza 
uroczysta inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomor-
skim Uniwersytecie Technologicznym odbyła się 1 października 
2009 r. na Zamku Książąt Pomorskich. Gośćmi byli m.in. marsza-
łek Sejmu Bronisław Komorowski oraz minister rolnictwa i rozwo-
ju wsi Marek Sawicki. 

Połączenie dwóch dużych uczelni, o wieloletniej tradycji akade-
mickiej i kulturze, nie było zabiegiem łatwym. Poza oczywistymi 
trudnościami typu logistycznego, związanymi m.in. z ujednolice-
niem systemów teleinformatycznych, z budową jednolitej struktu-
ry administracji centralnej, ze scaleniem baz danych pracowników 
i studentów oraz z połączeniem powtarzających się na obu uczel-
niach jednostek ogólnouczelnianych, należało również rozwiązać 
wiele kwestii natury ludzkiej. Dyskusje i obawy związane z połącze-
niem Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej oraz ze zmia-
ną nazwy uczelni budziły przez pewien czas emocje pracowników 
i studentów, czemu trudno się dziwić.

Włodzimierz Kiernożycki

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczeciniena Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
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Po prawie 9 latach funkcjonowania Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczecinie okrzepł, stał się rozpo-
znawalną i uznaną w kraju i za granicą jednostką naukowo-
-dydaktyczną. Kontynuując swoją misję, prowadzi badania 

naukowe w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Kształci 
kadry naukowe i kadry z wyższym wykształceniem, przygotowane 
do sprostania wyzwaniom współczesnej nauki, techniki i gospo-
darki. Realizuje konsekwentnie swoją misję, sięgając do bogatej 
70-letniej tradycji kultywowania takich podstawowych wartości, 
jak: etos pracy naukowej, prawda, wiedza i umiejętności, rzetel-
ność i sumienność w uzyskiwaniu i upowszechnianiu osiągnięć 
naukowych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie w krótkim czasie ugruntował swoją akademickość, 
zmodernizował i wzbogacił o nowe obiekty swoją bazę dydaktycz-
ną i infrastrukturę badawczą. Obecnie Uczelnia ma uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 dyscyplinach na-
ukowych oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w 13 dys-
cyplinach. Wśród 10 wydziałów Uczelni 4 wydziały legitymują się 

kategorią naukową A, a 6 pozostałych – kategorią B. Od kilku lat 
zajmujemy w kraju czołową (drugą lub trzecią) pozycję w rankin-
gu jednostek naukowo-badawczych uzyskujących największą licz-
bę patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, co wskazu-
je na innowacyjny charakter badań prowadzonych przez zespoły 
naszych naukowców. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
dołączył do elitarnego grona 35 instytucji w Polsce, które mogą po-
szczycić się logiem HR Excellence in Research, nadawanym przez 
Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady „Europej-
skiej karty naukowca”. Uczelnia zatrudniając dzisiaj ok. 950 nauczy-
cieli akademickich, prowadzi 47 kierunków studiów na studiach I i II 
stopnia oraz studia doktoranckie III stopnia. Nasi absolwenci są ce-
nieni na rynku pracy, znajdują się w ścisłej czołówce krajowej w ran-
kingach absorpcji przez rynek pracy oraz wysokości oferowanego im 
wynagrodzenia. Podobnie jak w przypadku innych szkół wyższych 
w Polsce, w wyniku niżu demografi cznego zmniejszyła się w ostat-
nich latach liczba studentów, która wynosi obecnie ok. 11 000.

Uniwersytet i jego misja
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Kierownictwo Uczelni w roku jubileuszu

prorektor ds. studenckich 
dr hab. inż. Arkadiusz Terman

JM Rektor 
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

prorektor ds. organizacji i rozwoju 
prof. dr hab. inż. Stefan Domek

prorektor ds. nauki 
prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

prorektor ds. kształcenia 
dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw

W ostatnich latach, poza rozbudową, adaptacją i remontami ist-
niejących budynków, na potrzeby wielu wydziałów oddano nowe 
obiekty o charakterze ogólnouczelnianym: Bibliotekę Główną, Cen-
trum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, Centrum Bioimmo-
bilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regio-
nalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Ważne jest to, 
że te nowe obiekty służą całej Uczelni, a nowoczesne dobrze wypo-
sażone laboratoria, dysponujące unikatową aparaturą, są miejscem 
integracji interdyscyplinarnych zespołów badawczych pracujących 
w obszarze zaawansowanych technologii, dotyczących m.in: nano-
technologii, nanobiotechnologii czy nanobiomateriałów.

Niewątpliwie istotną barierą w rozwoju Uczelni jest pogłębiający 
się niż demografi czny. Jedyną drogą łagodzenia jego następstw jest 
budowanie uczelni nowoczesnej i innowacyjnej – konkurencyjnej 
wobec innych krajowych ośrodków naukowo-dydaktycznych, z do-
brą infrastrukturą dydaktyczną, wysoką jakością kształcenia oraz 
otwarciem na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Minęło 70 lat. Świętujemy nasz jubileusz – jubileusze pionierskich 
wydziałów Uczelni oraz, dzisiaj, całej naszej społeczności akade-
mickiej. Pamiętamy naszą historię, trud tworzenia Uczelni przez 
pionierów tworzących podstawy kształcenia studentów, a później 
rozwijających naukę – fundamenty naszej dzisiejszej pozycji na-
ukowej wśród innych ośrodków naukowo-dydaktycznych w kraju 
i na świecie. Składamy im wszystkim wyrazy szacunku i najwyższe-
go uznania. Staramy się to dzieło godnie kontynuować. Wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom miasta i regionu, a przede wszystkim 
tym już studiującym oraz przyszłym studentom, którzy oczekują, 
że akademicki Szczecin nie będzie odbiegać od standardów euro-
pejskich i światowych. 

In futurum videre – zawsze patrzyliśmy i patrzymy w przyszłość. 
To nasze przesłanie na dalsze lata działalności Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego.

Włodzimierz Kiernożycki
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Otwarcie Galerii Rektorskiej
25 maja 2017 roku w wyremontowanej części rektoratu uczelni, 
w otwartej z tej okazji Galerii Rektorskiej, można było obejrzeć lam-
py naft owe z kolekcji prof. Ryszarda Ukielskiego z Wydziału Tech-
nologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.
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Jubileuszowe publikacje
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W siedemdziesięcioletniej historii Senaty Akademii Rol-
niczej, Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
uhonorowały wielu znamienitych naukowców najwyż-

szą godnością akademicką – doktoratem honoris causa. Do grona 
tych osób należą: 

Akademia Rolnicza
Stefan Aleksandrowicz – 1971 r.
profesor w dziedzinie hodowli trzody chlewnej
Marian Lityński – 1974 r.
profesor w dziedzinie warzywnictwa, nasiennictwa
Walerian Cięglewicz – 1981 r. 
profesor w dziedzinie biologii i technologii ryb
Szczepan Pieniążek – 1984 r. 
profesor w dziedzinie ogrodnictwa, sadownictwa
Kenneth Sherman – 1989 r. 
profesor w dziedzinie rybactwa i akwakultury
Zbigniew Gertych – 1989 r. 
profesor w dziedzinie ekonomiki ogrodnictwa
Eugeniusz Grabda – 1989 r.
profesor w dziedzinie chorób ryb, ichtiologii i parazytologii ryb
Andrzej Słaboński – 1989 r.
profesor w dziedzinie biologii, genetyki i hodowli roślin
Robert Devlin – 1990 r.
profesor w dziedzinie fi zjologii roślin
Witold Klawe – 1991 r.
specjalista w dziedzinie rybactwa i oceanologii
Józef Popiel – 1991 r. 
profesor w dziedzinie rybołówstwa morskiego
Hans Th eede – 1991 r. 
profesor w dziedzinie ekofi zjologii morskiej
Zbigniew Kabata – 1993 r. 
specjalista w dziedzinie parazytologii ryb
Leszek Malicki – 1994 r.
profesor w dziedzinie doświadczalnictwa, uprawy roli i roślin
Zdzisław Sikorski – 1997 r.
profesor w dziedzinie chemii i technologii żywności pochodzenia 
morskiego
Jędrzej de Pelikan Krupiński – 1995 r.
profesor w dziedzinie ochrony zasobów genetycznych zwierząt go-
spodarskich
Teofi l Mazur – 1997 r. 
profesor w dziedzinie chemii rolnej, kształtowania i ochrony śro-
dowiska

Jan Szczerbowski – 1997 r. 
profesor w dziedzinie rybactwa śródlądowego, ichtiologii
Stanisław Woyke – 1998 r. 
profesor w dziedzinie pszczelnictwa
Witold Podkówka – 1999 r.
profesor w dziedzinie żywienia zwierząt i gospodarki paszowej
Janusz Gill – 2000 r. 
profesor w dziedzinie fi zjologii zwierząt
Rudolf Michałek – 2002 r.
profesor w dziedzinie inżynierii rolniczej
Harald Rosenthal – 2003 r.
profesor w dziedzinie rybactwa, akwakultury
Zdzisław Kośmicki – 2003 r.
profesor w dziedzinie inżynierii rolniczej
Marian Różycki – 2004 r.
profesor w dziedzinie trzody chlewnej
Teresa Żebrowska – 2004 r. 
profesor w dziedzinie fi zjologii żywienia zwierząt
Jan Kucharski – 2005 r. 
profesor w dziedzinie agronomii – biochemii gleby i mikrobio logii 
środowiska
Stanisław Rakusa-Suszczewski – 2005 r.
profesor w dziedzinie biologii mórz polarnych, oceanologii
Andrzej Dubas – 2005 r. 
profesor w dziedzinie agronomii, uprawy roli i roślin leczniczych
Janusz Haman – 2007 r.
profesor w dziedzinie mechanizacji rolnictwa, inżynierii rolni-
czej
Konstanty Lossow – 2007 r. 
profesor w dziedzinie limnologii, ochrony i rekultywacji jezior

Politechnika Szczecińska
Leon Babiński – 1971 r. 
profesor zwyczajny prawa międzynarodowego
Tadeusz Aleksander Rosner – 1971 r. 
profesor nadzwyczajny nauk chemicznych
Herman Wagener – 1971 r. 
profesor nauk ekonomicznych
Alfred Wielopolski – 1976 r. 
profesor zwyczajny historii
Wiesław Olszak – 1996 r.
profesor w dziedzinie technologii mechanicznej
Czesław Cempel – 1996 r.
profesor w dziedzinie dynamiki, wibroakustyki i diagnostyki ma-
szyn i układów mechanicznych

Doktorzy honoris causa
prof. Teofi l Mazur prof. Jerzy Wojciech Doerff er prof. Ali Hasan Nayfeh prof. Tadeusz Kaczorek
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prof. Stefan Maciej Wojciechowski

prof. Alvin William Nienow

prof. Klaus Wetzig

prof. Adam Żuchowski

prof. Krzysztof Marchelek

dr Friedhelm Pracht

prof. Ryszard Sikora

prof. Edmund Kaca

Jerzy Boczar – 1997 r.
profesor w dziedzinie inżynierii środowiska wodnego
Józef Szarawara – 1998 r.
profesor zwyczajny w dziedzinie technologii chemicznej, termo-
dynamiki chemicznej, inżynierii reakcji chemicznych
Fryderyk Stręk – 1998 r.
profesor zwyczajny w dziedzinie inżynierii chemicznej i proceso-
wej
Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz – 1999 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie inżynierii środowiska morskiego
Zdzisław Bubnicki – 2001 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie automatyki i informatyki
Jan Węglarz – 2001 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie badań operacyjnych i informa-
tyki
Tadeusz Mieczysław Paryjczak – 2002 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie badań nad adsorpcją i katalizą
Jan Koch – 2002 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie technologii mechanicznej i inży-
nierii produkcji
Jerzy Wojciech Doerff er – 2003 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie budownictwa okrętowego
Stefan Maciej Wojciechowski – 2004 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie nauk o materiałach i inżynierii 
materiałowej
Ali Hasan Nayfeh – 2004 r. 
profesor zwyczajny w dziedzinie mechaniki, matematyki stosowa-
nej oraz teorii i praktyki sterowania
Tadeusz Kaczorek – 2004 r.
profesor zwyczajny w dziedzinie teorii sterowania i systemów, ma-
tematyki stosowanej i elektrotechniki

Klaus Wetzig – 2006 r. 
profesor w zakresie inżynierii materiałowej, fi zykochemii i anali-
tyki powierzchni ciał stałych
Krzysztof Marchelek – 2008 r.
profesor w dziedzinie dynamiki obrabiarek i procesów obróbki 
skrawaniem
Ryszard Sikora – 2008 r. 
profesor w dziedzinie elektrotechniki teoretycznej, bioelektroma-
gnetyzmu i elektromagnetycznych badań nieniszczących

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Alvin William Nienow – 2010 r. 
profesor w zakresie inżynierii chemicznej i biochemicznej, proce-
sów transportu w mieszalnikach, bioreaktorach i fl uidyzacji
Mieczysław Lisak – 2013 r. 
profesor w dziedzinie plazmy zastosowanej do kontrolowanej syn-
tezy termojądrowej, optyki nieliniowej
Adam Żuchowski – 2014 r. 
profesor, główny twórca polskiej szkoły miernictwa dynamicznego
Wacław Królikowski – 2017 r. 
profesor, twórca polskiej szkoły kompozytów polimerowych
Joost Walraven – 2017 r.
profesor, światowej klasy autorytet w zakresie konstrukcji betono-
wych i technologii betonu

Profesorowie honorowi
Friedhelm Pracht – 2012 r. za działalność w zakresie wdrażania in-
nowacyjnych materiałów stosowanych w technice oświetleniowej
Edmund Kaca – 2015 r. 
za wspomaganie rozwoju naukowego pracowników Wydziału 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT
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Chór Akademicki im. Profesora Jana Szyrockiego ZUT w Szcze-
cinie został założony w listopadzie 1952 r. przez ówczesnego 
studenta Politechniki Szczecińskiej, późniejszego profesora 
Jana Szyrockiego (1931–2003), który funkcję dyrektora arty-

stycznego i dyrygenta chóru pełnił nieprzerwanie do 2003 r. Zespół 
pod jego kierownictwem stał się jednym z najlepszych i najciekaw-
szych chórów akademickich na świecie. Ma na swoim koncie tysiące 
koncertów, setki międzynarodowych tournée, nagrania fonografi cz-
ne, udział w najbardziej prestiżowych festiwalach, a także wykona-
nia i prawykonania dzieł wokalno-instrumentalnych i a cappella.

Muzyczne tradycje

Tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Szyrockiemu odsłonięto w szczecińskiej katedrze pw. św. Jakuba

Chór Kameralny powstał w  1991 r. z  inicjatywy obecnej dyry-
gent  dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon. Przez pierwszych 15 lat 
Chór działał pod patronatem Akademii Rolniczej w Szczecinie, a obec-
nie – po połączeniu z Politechniką Szczecińską – znany jest jako Chór 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie. Uczestniczył w dziesiątkach festiwali krajowych i zagranicznych, 
zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Koncertował 
też w wielu krajach Europy, w Ameryce i Azji.

Chór Collegium Maiorum utworzyli w 1973 r. długoletni członkowie 
Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej, którzy po ukoń-
czeniu studiów i podjęciu pracy zawodowej chcieli nadal realizować 
swoje zainteresowania muzyczne. Repertuar chóru obejmuje zarów-
no utwory a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne, muzykę 
kościelną i świecką.
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Kultura studencka

Spektakle powstałego z inspiracji  Henryka Tomaszewskiego  Studia 
Pantomimy Politechniki Szczecińskiej (1960–1992)  były wielokrot-
nie nagradzane  w Polsce i za granicą,  m.in. na Międzynarodowych 
Spotkaniach Teatrów Studenckich w Ankarze i Stambule

Zespoły pieśni i tańca „Żeńcy” i „Siermięgi” tworzyli tancerze oraz 
muzycy – studenci i absolwenci Akademii Rolniczej w Szczecinie; 
drugi od prawej opiekun – mgr Marian Górski

Zespół muzyczny 3-BURSbAnd tworzą studenci Wydziału Elektrycznego
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Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny DUTEK to projekt, który od 2009 r. cieszy się niezmierną popularnością wśród uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalistów. Zajęcia edukacyjne prowadzone są  na wszystkich wydziałach, a także w Akademickim 
Ośrodku Jeździeckim  i Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi



70 LAT TRADYCJI AKADEMICKICH ZUT

Forum Uczelniane ∙ numer jubileuszowy ∙ 3 (35) 2017 I 31

promocja nauki i naukowców

Noc Naukowców to wspólna inicjatywa środowiska naukowego, władz miasta i regionu, realizowana ze środków europejskich w ramach 
programu ramowego „Horyzont 2020”. Bogaty program imprezy obejmuje warsztaty, pokazy, iluminacje, eksperymenty, przyciągając 
20 000 uczestników. Ponad 500 pracowników uczelni i studentów promuje naukę i prezentuje korzyści, jakie przynoszą społeczeństwu 
działania naukowców
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Architektura budynków ZUT

Rektorat, al. Piastów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Juliusza Słowackiego

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Papieża Pawła VI

Wydział Elektryczny ul. Władysława Sikorskiego Wydział Elektryczny, detal
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Wydział Budownictwa i Architektury, al. Piastów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów

Dziedziniec Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, al. Piastów

Wydział Elektryczny, klatka schodowa Obserwatorium astronomiczne, al. Piastów
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Wydział Elektryczny, lata 30.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Rozbudowa Wydziału Budownictwa i Architektury, 
lata 60.

Wydział Zootechniczny, lata 80.

Wydział Rybacki, lata 70. Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nonotechnologii
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Biblioteka Główna, al. Piastów

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 
budynek „nowej chemii”, lata 70.

Wydział Budowy Maszyn i Okrętów,  lata 70.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 
budynek „starej chemii”, lata 70.

Wydział Zootechniczny, lata 70.

Wydział Rolniczy, lata 80.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, 
ul. Mickiewicza
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Studenci dawniej i dzisiaj…
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Wydział Elektryczny, 
ul. 26 Kwietnia



Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny, 
ul. 26 Kwietniaul. 26 Kwietnia

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
i Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, i Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

ul. Juliusza Słowackiego, Papieża Pawła VIul. Juliusza Słowackiego, Papieża Pawła VI

Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny, 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, 
Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Budownictwa i Architektury, 

Centrum Dydaktyczno-Badawcze NonotechnologiiCentrum Dydaktyczno-Badawcze Nonotechnologii
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