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P O D C Z A S  P A N D E M I I

Krótkofalowcy z Klubu utwo-
rzonego w 2016 roku w Bibliotece 
PŁ zaproponowali pomoc tech-
niczną, a wykorzystując drukarkę 
3D wykonują elementy stroju 
ochronnego dla lekarzy i ratowni-
ków. – Nasz Klub zgłosił gotowość 

do prowadzenia łączności za pomo-
cą radiotelefonów i sprzętu radioko-
munikacyjnego dalekiego zasięgu 
w przypadku braku tradycyjnej 
możliwości prowadzenia rozmów. 
Zgłoszenie to zostało przyjęte przez 
Koordynatora Łączności Kryzysowej 
na terenie Łodzi Krzysztofa SP7WME 
oraz w Oddziale Terenowym nr 
15 w Łodzi – mówi Karol Smużny 
SQ7KGH, stojący na czele Klubu. 

Kolejne działania Biblioteki 
PŁ i Klubu Krótkofalowców to 
drukowanie elementów przyłbic 
ochronnych oraz adapterów łączą-
cych popularne maski ochronne 
z filtrami DAR wykorzystywanymi 
między innymi w respiratorach. 
Drukarka 3D, która na co dzień 
stanowi wyposażenie Bibliote-
ki Budownictwa i Architektury, 
w okresie walki z koronawiru-

sem drukuje przyłbice ochronne. 
W pracy wykorzystywane są go-
towe projekty i ogólnodostępne 
produkty (np. folie od bindownic, 
gumki pasmanteryjne). 

– Projekty adapterów i elemen-
tów tworzone są przez projektantów 
i udostępniane za pomocą Internetu 
– mówi Karol Smużny, specjalista 
ds. informatyki w BPŁ – Pierwsza 
partia przyłbic ochronnych trafiła 
do Jednostki 4395 1 Dywizjonu 
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej. Ko-
lejne zostaną przekazane zespołom 
pracującym w Centrum Kliniczno-
-Dydaktycznym w Łodzi, Szpitalu 
jednoimiennym w Zgierzu, na od-
dziale pediatrii w szpitalu przy ulicy 
Spornej i Zespołom Ratownictwa 
Medycznego. 

n Ewa Chojnacka
(relacja z 31 marca 2020 r.)

Dzieci pracowników Politechniki Łódzkiej 
otrzymały pomoc ze strony Centrum Na-
uczania Matematyki i Fizyki w przygoto-
waniu się do matury. Z uwagi na aktualną 
sytuację, wsparcie dla tegorocznych matu-
rzystów możliwe było jedynie online.

Nauczyciele akademiccy Centrum Nauczania 
Matematyki i Fizyki mający uprawnienia egzamina-
torów maturalnych OKE i wieloletnie doświadczenie 
w nauczaniu matematyki i fizyki, również w Liceum 
Politechniki Łódzkiej, przygotowali różne działania 
wspierające tegorocznych maturzystów. 

Wraz z początkiem maja kilkunastu uczniów, 
których rodzice pracują w PŁ, rozpoczęło bezpłatne 
zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego 

z matematyki i z fizyki. Zajęcia były  prowadzone w po-
staci webinariów, jak również w przestrzeni MS Teams 
lub Discorda. Przygotowane zostały przykładowe ze-
stawy maturalne do rozwiązania online. Nauczyciele 
akademiccy uczestniczący w tym projekcie udzielali 
też indywidualnych konsultacji, łącząc się z uczniem 
w wirtualnym „pokoju przyjęć”. 

Wiele materiałów, wskazówek oraz informacji do-
tyczących egzaminu maturalnego udostępniono na 
platformie uczelnianej WIKAMP. Można je przeglądać 
w dogodnym dla siebie czasie i we własnym tempie. 
Bez wątpienia te wszystkie działania pozwoliły na 
utrzymanie maturalnej formy aż do egzaminów.

n Andrzej Just
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Klub Krótkofalowców SP7TUL zrzeszający pracowników, doktorantów i stu-
dentów Politechniki Łódzkiej włączył się w walkę z epidemią, wspierając ludzi 
na „pierwszej linii”: lekarzy, pielęgniarzy, ratowników i laborantów.

Krótkofalowcy pomagają 
w walce z COVID-19

Powtórka mat-fiz przed maturą

Ratownicy 
w przyłbicach 
wydrukowanych 
w PŁ 
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