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W dniach 21–23 wrzeœnia

2009 r. w Koszalinie i Ko³obrze-

gu odby³a siê czwarta konferen-

cja organizowana pod auspicja-

mi Polskiego Towarzystwa Pró¿-

niowego PTP i Niemieckiego To-

warzystwa Pró¿niowego DVG,

pn. 4-th Symposium on Vacuum

Based Science and Technology po-

³¹czona z 8-th Annual Meeting of

German Vacuum Society DVG.

Konferencja zorganizowana

by³a przez Instytut Mechatroniki,

Nanotechnologii i Techniki Pró¿-

niowej Politechniki Koszaliñskiej.

Przewodnicz¹cym konferencji i ko-

mitetu naukowego konferencji by³

prof. nadzw. dr hab. in¿. Witold

Gulbiñski, a przewodnicz¹cym

komitetu organizacyjnego prof.

nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Pa-

tronat honorowy nad konferencj¹ obj¹³ JM Rektor Politechni-

ki Koszaliñskiej, prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski. Patro-

nat nad konferencj¹, podobnie jak nad konferencj¹ w Gre-

ifswaldzie, pe³ni³o równie¿ Stowarzyszenie BalticNet Plasma-

Tec, a wspó³sponsorem by³ Zak³ad Techniki Pró¿niowej TE-

PRO S.A. w Koszalinie.

Poprzednie konferencje z tego cyklu odbywa³y siê kolej-

no: w roku 2005 z inicjatywy prof. Marka Szymoñskiego

w Uniwersytecie Jagielloñskim, w roku 2006 w Darmstadt

zorganizowana przez Profesora Hansa Oechsnera z Institut für

Oberflächen- und Schichtanalytik IFOS Universität Kaiserslau-

tern, oraz w roku 2007 w Greifswaldzie w Max-Planck Institut

für Plasmaphysik organizowana przez Profesora Rainera Hip-

plera z Universität Greifswald.

21 wrzeœnia konferencjê zainaugurowa³a sesja poœwiê-

cona R.E. Clausiusowi, wybitnemu uczonemu urodzonemu

w Koszalinie (1822–1888), wspó³twórcy miêdzy innymi pod-

stawowych zasad termodynamiki i definicji drogi swobod-

nej cz¹stek w pró¿ni. Patronat honorowy nad sesj¹ sprawo-

wa³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego W³a-

dys³aw Husejko.

Sesja z udzia³em uczonych z wielu krajów by³a wa¿nym

wydarzeniem w ¿yciu miasta, odnotowanym w lokalnych œrod-

kach masowego przekazu. Z tej okazji zosta³a opracowana

Konferencja naukowców z Polski i Niemiec

Prezydium w trakcie inauguracji konferencji. Od lewej: prof. W. Gulbiñski, prof. J. Ratajski,

JM Rektor prof. T. Krzy¿yñski, prof. St. Ha³as, prof. H. Oechsner, Mario Kokowsky
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i wydrukowana w du¿ym nak³adzie broszura informacyjna,

która zawiera notkê biograficzn¹ prof. R.E. Clausiusa oraz

opis planu budowy wie¿y Clausiusa na terenie Politechniki

przy ul. Œniadeckich. Notatka o wydarzeniu ukaza³a siê rów-

nie¿ w listopadowym wydaniu periodyku Niemieckiego To-

warzystwa Fizycznego Physik Journals.

Sesja by³a równie¿ okazj¹ do podpisania przez wszystkich

uczestników aktu erekcyjnego, inauguruj¹cego budow¹ wie¿y

Clausiusa, której konstrukcja bêdzie s³u¿y³a do zainstalowania

wahad³a Foucaulta oraz lokalizacji audytorium dydaktyczne-

go poœwiêconego profesorowi Clausiusowi. Wmurowanie aktu

poprzedzi³o wyst¹pienie Kanclerza Politechniki Koszaliñskiej,

dr in¿. Artura Wezgraja, który przedstawi³ historiê tej inicjaty-

wy oraz za³o¿enia architektoniczne i plan budowy wie¿y.

W sesji brali udzia³, obok uczestników konferencji, zapro-

szeni parlamentarzyœci, wicemarsza³ek Województwa Zachod-

niopomorskiego Jan Krawczuk, cz³onkowie Zarz¹du Stowa-

rzyszenia BalticNet PlasmaTec Mario Kokowsky, Jan Staœ-

kiewicz i Alexander Schwock, liczne grono cz³onków senatu

i dziekanów poszczególnych wydzia³ów Politechniki Kosza-

liñskiej oraz studenci.

Nale¿y w tym miejscu równie¿ odnotowaæ uczestnictwo

Prezesów Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Pró¿niowe-

go, prof. St. Ha³asa i prof. H. Oechsnera, którzy wyg³osili prze-

mówienia powitalne. Przebieg sesji oraz towarzysz¹ce jej wy-

darzenia by³y relacjonowane przez lokalne œrodki masowego

przekazu – prasê, radio i TV.

Odby³y siê trzy sesje, w trakcie których wyg³oszono 41

referatów. W sesji plakatowej zaprezentowano 31 tematów.

Konferencji towarzyszy³a wystawa producentów i dystrybu-

torów sprzêtu wysokiej pró¿ni, w której uczestniczy³y nastê-

puj¹ce firmy: 1. Zak³ad Techniki Pró¿niowej TEPRO S.A.

Koszalin, 2. Kurt J. Lesker Co. Ltd., 3. PINK GmbH Vakuum-

technik, 4. PREVAC, 5. COMEF, 6. Hiden Analytical Ltd.,

7. SOFTRADE Ltd. Poland.

W konferencji wziê³o udzia³ ogó³em 117 uczestników z kra-

ju i zagranicy, w tym ok. 20 studentów i m³odych pracowni-

ków nauki: 70 uczestników z Polski, 25 z Niemiec oraz ze

Szwecji, Francji, Portugalii, £otwy, Japonii, Wêgier, USA i Fin-

landii. Uczestnikom konferencji umo¿liwiono równie¿ zwie-

dzenie Zak³adu Techniki Pró¿niowej TEPRO w Koszalinie

oraz zabytków miasta Ko³obrzegu.

Sesja poœwiecona profesorowi R.E. Clausiusowi i konfe-

rencja by³y dofinansowane przez Urz¹d Marsza³kowski Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego oraz Urz¹d Miejski w Ko-

szalinie, w tym równie¿ wydruk i kolporta¿ zakwalifikowa-

nych przez Komitet Naukowy wyst¹pieñ naukowych w dwóch

miêdzynarodowych czasopismach naukowych.

Ponadto wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali kom-

plety materia³ów promuj¹cych miasto Koszalin oraz Politech-

nikê Koszaliñsk¹. Miejscem kolejnej edycji konferencji bê-

dzie Technical University of Kaiserslautern, Institute for Sur-

face and Thin Film Analysis w terminie 28–30 wrzeœnia 2010.

dr in¿. Piotr Myœliñski

Mielno ko³o Koszalina goœci³o w dniach 28-30 czerwca

uczestników I Warsztatów PoWieFoNa (Pomorsko-Wielkopol-

skiego Forum Nanotechnologicznego), zorganizowanych

przez Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿-

niowej Politechniki Koszaliñskiej. Nanotechnologia to dy-

namicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina wiedzy i technologii, na

rozwój której wszystkie wiod¹ce pañstwa przeznaczaj¹ ostat-

nio znaczne nak³ady. Nanotechnologia zajmuje siê unikalny-

mi procesami i zjawiskami zachodz¹cymi w materii w skali

nanometrowej (1 nanometr to 10-9 m, czyli jedna miliardowa

metra). Jest to dziedzina interdyscyplinarna, w której potrzeb-

ne s¹ kompetencje z zakresu in¿ynierii materia³owej, fizyki,

chemii, biologii czy medycyny. Zgodnie z opublikowan¹

w maju ubieg³ego roku „Strategi¹ rozwoju nauki w Polsce do

roku 2015”, polsk¹ specjalnoœci¹ s¹ przede wszystkim nauki

œcis³e, a zatem powinniœmy rozwijaæ równie¿ nanotechnolo-

giê. Z takiego przekonania wywodzi siê w³aœnie regionalna

inicjatywa powo³ania Pomorsko-Wielkopolskiego Forum Na-

notechnologicznego (www.powiefona.pl), maj¹ca na celu po-

szerzenie i pog³êbienie wspó³pracy i kontaktów pomiêdzy

œrodowiskami naukowymi, przemys³owymi i biznesowymi, za-

interesowanymi szeroko pojêt¹ nanotechnologi¹ i jej zasto-

sowaniami. Forum umo¿liwi wymianê doœwiadczeñ i artyku-

³owanie wzajemnych potrzeb ludzi zajmuj¹cych siê zaawan-

sowanymi technologiami w firmach rynkowych i oœrodkach

akademickich na obszarze objêtym jego dzia³aniem, obni¿e-

nie bariery dla wdra¿ania nowoczesnych technologii w regio-

nie. PoWieFoNa bêdzie dzia³a³o na trzech wzajemnie przeci-

naj¹cych siê p³aszczyznach: akademickiej, technologicznej

i komercyjnej (u³atwiaj¹cej firmom i œrodowiskom naukowym

sprzeda¿ produktów i wiedzy). W sk³ad Rady Naukowej Fo-

rum wchodz¹ naukowcy z Gdañska, Kalisza, Koszalina, Po-

znania, Szczecina i Zielonej Góry, natomiast Komitet Dorad-

czy tworz¹ przedstawiciele firm takich jak INTEL Technolo-

gy, Jabil, ProChimia, YDP Poland, Flextronix, Techno-Servi-

ce S.A. i Radmor.

W ramach pierwszych Warsztatów PoWieFoNa w Mielnie

wyg³oszono ponad 20 wyk³adów, w których prezentowano

wyniki badañ eksperymentalnych i teoretycznych prowadzo-

nych na uczelniach, w instytutach naukowych i oœrodkach

badawczych, ukierunkowanych na rozwijanie i tworzenie no-

woczesnych technologii. Goœæ specjalny warsztatów, prof.

Bartosz Grzybowski z Northwestern University, Evanston,

USA, przedstawi³ swoj¹ autorsk¹ analizê rynku nanotechno-

logicznego w USA i w Polsce.

Na podstawie prezentowanych w ramach warsztatów wyst¹-

pieñ mo¿na stwierdziæ, ¿e mocn¹ stron¹ regionu pomorsko-

wielkopolskiego w zakresie nanotechnologii jest posiadanie

silnych centrów superkomputerowych (TASK w Gdañsku i PCSS

w Poznaniu), umo¿liwiaj¹cych modelowanie i symulacje zja-

wisk zachodz¹cych w skali nano oraz umiejêtnoœæ syntezy i cha-

rakteryzowania ró¿nych nanomateria³ów (nanoproszków, na-

norurek i nanowarstw) o potencjalnym zastosowaniu w elektro-

nice, medycynie, materia³ach konstrukcyjnych czy w produk-

tach codziennego u¿ytku, np. kosmetykach.

W czasie koñcz¹cej warsztaty dyskusji okr¹g³ego sto³u

postanowiono, ¿e Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa

bêd¹ odbywaæ siê corocznie.

Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne


