
,, Trzeba sobie układać priorytety…” 

Rozmowa z Panem Piotrem Huzarem, Przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej, 

członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina i absolwentem Ekonoma. 

 

-Gratulując funkcji Przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej oraz wyboru do Rady 

Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina, chciałabym zapytać jakiego rodzaju nowe 

obowiązki, w związku z tymi funkcjami, na Pana czekają? 

- Rada Uczelni jest to taki organ, który nadzoruje funkcjonowanie uczelni, jest to bardzo poważna 

i odpowiedzialna funkcja. Głównym zadaniem na teraz, z którym się już uporaliśmy było 

zaopiniowanie statutu, który jest w chwili obecnej tworzony na Politechnice Koszalińskiej, ale tu też 

jest kwestia w przyszłości, która polegać będzie na opiniowaniu i zatwierdzeniu sprawozdań 

finansowych. Rada ma też kompetencje wskazywania kandydata na rektora, czyli osoby 

najważniejszej na uczelni, ale również takiego bieżącego monitoringu zarządzania uczelnią, czyli  jest 

powołana w celu profesjonalizacji zarządzania uczelnią, żeby ktoś z zewnątrz mógł spojrzeć troszkę 

inaczej i gdzieś tutaj swoją dobrą radą i doświadczeniem wspomóc, i być może, wskazać obszary, 

które są do poprawy, które można jeszcze zmienić, warto zmienić i można zmienić. Po to jest Rada, 

cały skład Rady natomiast ja, jako przewodniczący, mam dodatkową odpowiedzialność bo muszę to 

wszystko, w gruncie rzeczy, koordynować. Jeżeli chodzi o Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta 

Koszalina-Prezydent Miasta co kadencję powołuje taką radę. Ma ona na celu doradzanie 

prezydentowi w zakresie tematów, które on wskaże, jeżeli powie potrzebuje pomocy, konsultacji 

z osobami, które mają coś do powiedzenia-wtedy pyta Radę o zdanie. Ostatnio dyskutowaliśmy 

o uchwale krajobrazowej, która zostanie wprowadzona w Koszalinie. Nakłada ona pewne 

ograniczenia przede wszystkim na przedsiębiorców. Ja jestem tutaj z uwagi na to że mam pogląd nie 

jako przedsiębiorca, tylko jako osoba, która zbiera informacje od przedsiębiorców. W izbie jest około 

90 firm zrzeszonych, tak więc ja siłą rzeczy spotykam się z nimi, rozmawiam, wiem co ich boli, wiem 

czego oczekują od rządzących m.in. od samorządu. 

- Na pewno te stanowiska wiążą się z jakąś presją i jeśli jest ta presja występuje, to jak Pan sobie 

z nią radzi? 

- Presja to jest coś takiego co my sami na sobie wywieramy na dobrą sprawę, na pewno jest dużo 

pracy i na samym początku podejmując się czegoś, chcąc coś osiągnąć musimy uświadomić sobie ze 

będzie dużo pracy. Będą momenty, że będzie bardzo dużo pracy, może będą momenty gdzie będzie 

można odpocząć, ale taka nerwowość to w gruncie rzeczy od nas zależy i jak człowiek się z tym 

pogodzi, że jest presja czasu, jest dużo rzeczy na raz do zrobienia- no to trzeba sobie układać 

priorytety i wybierać te najważniejsze, to co może poczekać niech po prostu poczeka. To by było tyle 

w  temacie presji. 

- Jako absolwent Ekonoma, z perspektywy czasu widzi Pan, że ta szkoła wpłynęła jakoś na Pana 

wybór ścieżki życiowej? 

- No tak, bardzo wpłynęła. Jakby nie patrzeć podjąłem decyzję że nie będę lekarzem, elektronikiem, 

kierowcą czy mechanikiem tylko ekonomistą. No i w tym kierunku poszedłem, później zarządzanie 

i ekonomia. Teraz w gruncie rzeczy cały czas obracam się w tych obszarach. Na pewno wybór takiej 



szkoły bardzo mi ułatwił wszystko później. Ja kończyłem Politechnikę Koszalińską, kierunek-

ekonomia. I mam przyjaciół, którzy kończyli cenione licea w Koszalinie i takie sytuacje się zdarzały, że 

na ekonomii na pierwszym roku nie mogły sobie poradzić i rezygnowali, a ja przez pierwszy rok sobie 

odświeżałem to co w średniej szkole robiliśmy przez 4 lata. Na pewno wpłynęło to na jakieś 

późniejsze życiowe wybory, ale też troszkę usprawniło dalszą edukację. 

- A ten wybór kierunku, szkoły był jakąś tradycją rodzinną czy nie do końca świadomym zamysłem? 

- Nie to nie była żadna tradycja. Tak jak mówiłem- tradycja rodzinna to były znane licea w Koszalinie. 

Ja natomiast, jeszcze w trybie ośmiu klas kończyłem podstawówkę no i to tak było, że rodzic nalegał 

żebym nie kończył liceum, tylko żeby po szkole był od razu jakiś zawód. Ekonom był wtedy liceum 

zawodowym. To była taka wytyczna dla mnie, zresztą bardzo mądra, i dziękuję za to rodzicom dzisiaj. 

Był to również wspólny wybór z moim kolegą z podstawówki. 

- A jak wspomina Pan naukę w naszej szkole, czy były jakieś zabawne, czy może mrożące krew 

w żyłach historie? 

- Nie wszystkie można powtarzać 

- No tak, niektóre muszą zostać tajemnicą uczniów. 

- Dla mnie grozą były lekcje matematyki, ponieważ już od podstawówki miałem problem 

z matematyką. Pamiętam, że kiedyś panią tak wyprowadziliśmy z równowagi, że po wstawieniu 

15 jedynek czy 10 zaparowały jej okulary i poddała się. Na szczęście ja mam dobrą wyobraźnię i jak 

była geometria to nałapałem piątek co mi pozwalało przejść z klasy do klasy. Na pewno dobrze 

wspominam szkołę, gdzieś tam zawsze starałem się angażować, udzielać. 

W Samorządzie Szkolnym byłem osobą, która odpowiadała za radiowęzeł i z moim kolegą 

organizowaliśmy dyskoteki i zajmowaliśmy się nagłośnieniem sali. Poza tym było mnóstwo 

śmiesznych i nieśmiesznych sytuacji, które zapadły w pamięć. Bardzo specyficznie lekcje prowadziła 

pani od historii- były to dyskusje na różne tematy, prowadzone w ciekawy sposób, bardzo nietypowo- 

ale bardzo lubiliśmy to. Bardzo dobrze i ciepło wspominam Panią Mickiewicz, która uczyła języka 

polskiego. Ja jestem humanistą, to były moje tematy i miałem wspólny język z Panią. Czasami 

rozrabiałem u niej na lekcjach, ale była wspaniałą nauczycielką. Zajęcia wf-u też były bardzo ciekawe, 

jak byliśmy starsi to piłka latała z prędkością 100 km/h po sali i trzeba było uważać, żeby nie dostać. 

- Jest Pan koszalinianinem. Czy ma Pan może jakieś ulubione miejsca w naszym mieście? 

- Lubię swój dom, w końcu taki stworzyłem żeby dobrze się w nim czuć.  A zachowując powagę, to 

o jakich miejscach mówimy? 

- Może jakieś parki, miejsca rozrywki? 

- Z uwagi na to, że czasu mam niewiele, a jak już go mam to mam takie miejsce, w którym lubię 

spędzać czas-oddalone jest ono od Koszalina 20 kilometrów i tam lubię grzebać w garażu, przy 

samochodzie, a dzieci mogą sobie w basenie pływać, to raczej w czasie wakacji tam spędzam swój 

wolny czas W Koszalinie wszystko jest fajne, nie mam jakiegoś jednego ulubionego miejsca. Dużo 

ciekawych rzeczy się dzieje u nas w mieście, tylko trzeba się tym zainteresować. Mamy piękny park, 

gdzie można chodzić na spacery- bardzo lubię. Zresztą wychowałem się w tych okolicach, jeździłam 



na rowerze, chodziłem na randki i jeszcze wiele różnych rzeczy robiłem. Do galerii chodzę rzadko no 

chyba, że muszę już coś kupić, ale staram się robić zakupy na zapas. Mamy również piękną 

filharmonię, do której lubię chodzić, do teatru rzadziej a do kina nie chodzę. Wolę obejrzeć film 

w domu, ponieważ jest dużo taniej i bardziej komfortowo. Teraz to bardziej się patrzy co dzieci lubią, 

jak się ma dzieci to liczy się co one chcą robić. 

- A czy ma Pan jakieś motto życiowe, dewizę, którą mógłby się Pan podzielić z czytelnikami naszej 

gazetki? 

- Myślę że tak, mam. Kiedyś taka była moda czy potrzeba, z pracą trochę było gorzej a takim idealnym 

sposobem na zarobienie pieniędzy to był wyjazd do Anglii, na przykład. Ja gdzieś w początkowej fazie 

studiowania pojechałem tam do pracy, oczywiście wydawało mi się że nie wiadomo co tam będę 

robił- okazało się się, że miałem sprzątać  ośrodek wczasowy. To co mnie tam zaskoczyło to był fakt, 

że pracowaliśmy z różnymi osobami, głównie Anglikami, z prawnikiem, który gdzieś tam sobie 

dorabiał i zauważyłem że oni się zupełnie nie napinają i mają taki luz w pracy. Bardzo dużo czasu 

z nimi spędzaliśmy i właśnie ten sprzątający prawnik powiedział, że jest takie angielskie przysłowie 

"zrób swoje i zapomnij resztę". I tak, w gruncie rzeczy, to stało się (zupełnie niechcący) chyba moim 

mottem życiowym. Po prostu robię swoje najlepiej jak potrafię, a co ma być, to będzie, byle sobie nie 

mieć nic do zarzucenia, przed sobą być w porządku, angażować się. Głęboko wierzę, że dzięki temu 

w życiu będzie dobrze. 

- I ostatnie już pytanie dla Pana. Jeśli miałby Pan dokończyć zdanie: Ekonom był dla mnie……? 

- Ekonom był dla mnie takim okresem najbarwniejszym w moim życiu, to była taka prawdziwa 

spontaniczna młodość. Później poszedłem na studia i zacząłem myśleć już poważniej trochę. Ekonom 

to był takim czasem troski i zabawy oraz nauki, tak bym powiedział. Ciężko ująć to w jednym zdaniu, 

ale nadal jest dla mnie ważny, gdzieś tam czasem bywam, mam blisko, z dyrektorem mamy wspólne  

tematy i wspólne projekty. I to jest miłe, że przychodzę po latach, wchodzę do środka i czuję się 

dobrze. Stoi jakaś Pani na korytarzu, podchodzi do mnie i mówi: O! Pan Huzar! A ja pana uczyłam! 

Gdzieś tam chyba zapadliśmy w pamięć i to jest takie miłe , zresztą szkoła ma taki specyficzny klimat, 

nawet ten zapach na korytarzach. Ale coś jest fajnego w tej szkole. I cieszę się bardzo bo widzę że 

wasz dyrektor fajnie zarządza waszą szkołą .To jest takie miejsce, taka szkoła, do której młodzież chce 

chodzić. Ekonom wyróżnia się i dla mnie jest to w pewien sposób wyjątkowa szkoła, dlatego miejcie 

tego świadomość przy jej wyborze. 

- Dziękuję Panu bardzo za rozmowę, życzę  sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

Rozmawiały:  Wiktoria Duc i  Julia Chachuła ( ,, Kurnik” ) 

 


