
 

 

Koszalin, dnia 10 sierpnia 2010 r. 
 

 

Drogi studencie! 

 

Witaj na pierwszym roku studiów, które zdecydowałeś się podjąć właśnie na naszej 

uczelni! Jesteśmy niezmiernie uradowani faktem, że wkraczasz w nasze grono                            

i będziesz razem z nami reprezentować Politechnikę Koszalińską.  

Czas studiów, to nie tylko czas nauki, sesji i zaliczeń czy egzaminów. Oprócz 

tego jest to czas w którym odnajdziesz swoje powołanie, będziesz kształcić się nie 

tylko w kierunku zawodu, który wybrałeś, ale także uczyć się tego, jak samodzielnie 

podejmować decyzje oraz rozwiązywać problemy czy dylematy pojawiające się na 

Twojej drodze. Ponadto poznasz nowe osoby, które będą kroczyć z Tobą przez całą 

Twoją edukację, a być może i później. Nawiążesz wiele nowych znajomości                           

i przyjaźni. Życzymy Ci tego, aby cały ten czas był dla Ciebie czasem wspaniałych 

odkryć, abyś rozwinął swoje zainteresowania i poświęcił się temu, co kochasz, a po 

latach abyś z uśmiechem na twarzy wspominał chwile spędzone na Politechnice 

Koszalińskiej.  

Na sam początek mamy przyjemność zaprosić Cię na Obóz Adaptacyjny, który 

ma na celu przybliżenie Ci tego, jak wyglądają struktury uczelni oraz poznanie 

kilkudziesięciu studentów, którzy tak jak Ty w tym roku zaczną edukację na 

Politechnice Koszalińskiej. Ponadto proponujemy wspaniałą zabawę wraz                              

z przedstawicielami starszych roczników. Obóz pomoże Ci przełamać nieśmiałość 

oraz zapewni lepszy start na naszej uczelni.  

 

Ze studenckim pozdrowieniem!  

Przewodniczący Parlamentu Studentów 

Politechniki Koszalińskiej, 

Adrian Madej 

   

 

PARLAMENT STUDENTÓW 
 POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

 

ul. Rejtana 15 DS-1 
tel: (94) 345-30-76, fax: (94) 347-89-16 

http://pspk.tu.koszalin.pl ; e-mail : samorzad@tu.koszalin.pl 



OBÓZ ADAPTACYJNY 2010r. 
 

CZAS: 13-19.09.2010r. 

 

MIEJSCE:  Łazy (ok. 20 km od Koszalina) 

 

CENA: 300 zł (wpłata do 8.09) 

 

ZAPEWNIAMY: ubezpieczenie NNW, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),                  

6 noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych, powrót z Łaz do Koszalina w dniu 

zakończenia obozu,  

 

W PLANIE:  między innymi: Spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich, Organizacji        

i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Przemysławem Borkowskim; Panele konferencyjne 

prowadzone przez przedstawicieli Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej; 

kurs ratownictwa medycznego; koncert zespołu „4.Piętro”; liczne gry i zabawy 

integracyjne, wyjazd do Koszalina i zapoznanie się z budynkami Politechniki 

Koszalińskiej; Wyprawa z YachtClub’em, działającym przy Politechnice 

Koszalińskiej. 

 

KONTAKT:  

• Adrian Madej (przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki 

Koszalińskiej) madej_a@wp.pl; tel. 696-054-152; gg: 5406195 

• Biuro Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej: 94 345-30-76 

 

Rejestracja uczestników i więcej informacji na stronie www.adapciak.tu.koszalin.pl 

(strona zostanie uruchomiona 18 sierpnia 2010 roku). 

   

Na wasze zgłoszenia czekamy do 6.09.2010r. Liczba miejsc ograniczona!!! 

Tegoroczna edycja, nosząca roboczą nazwę Adapciak PK 2010 została przygotowana 

właśnie dla Ciebie! Nie może Cię tam zabraknąć! 

Serdecznie zapraszamy! 
Ze studenckim pozdrowieniem!  

Ekipa Adapciak PK 2010 


