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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 156

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódz-
kiej, Starostwo Powiatowe w Pabiani-
cach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Ki-
lińskiego w Pabianicach wyraziły chęć 
uruchomienia klasy Inżynierii Materia-
łowej w ramach Mechaniki. Podpisy na 
liście intencyjnym złożyli dziekan prof. 
Tomasz Kubiak, starosta Krzysztof Habu-
ra oraz dyrektor szkoły Paweł Szałecki.

Szkoła jest także objęta patronatem ze strony 
biznesu, sprawują go firma Emerson Automation 
Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z o.o. – Od-

dział Produkcyjny oraz Hart-Tech Sp. z o.o. – spin off 
Politechniki Łódzkiej.

List intencyjny dotyczy wprowadzenia innowacji 
edukacyjnej w zakresie Inżynierii Materiałowej w kla-
sie Mechanicznej ZSP nr 1 w Pabianicach. Profilowane 
zajęcia rozpoczną się od nowego roku szkolnego. 
Celem projektu jest kształcenie kadry technicznej, 
której wyraźny brak dostrzega przemysł maszynowy, 
nie tylko w województwie łódzkim czy w Polsce, ale 
w całej Europie. Problem z wykwalifikowaną kadrą 
dotyczy takich branż jak: energetyka, automatyka, 
budowa maszyn, obróbka cieplno-chemiczna czy 
przemysł motoryzacyjny. 

Wydział Mechaniczny PŁ, realizując zawarte poro-
zumienie, m.in. udostępni swoje laboratoria badaw-
cze, a proces kształcenia będzie wspierany przez kadrę 
naukową. Partnerzy przemysłowi będą sprawować 
patronat w zakresie organizacji praktyk. Zaangażują 
się również w edukację wykorzystującą nowoczesne 
formy zdobywania wiedzy i umiejętności, takich jak 
np. Problem Based Learning. 

Warto podkreślić, że kolejne firmy wyraziły zainte-
resowanie uczestnictwem w pilotażowym programie 
kształcenia kadr w klasie o połączonym profilu Inży-
nierii Materiałowej i Mechaniki. 

n Łukasz Kaczmarek
Instytut Inżynierii Materiałowej

24. Piknik Naukowy organizowany przez 
Polskie Radio i Centrum Nauki Koper-
nik po raz kolejny odbył się wirtualnie. 
W tym roku pod hasłem Klimat i my. Tra-
dycyjnie wzięli w nim udział fizycy z Cen-
trum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. 

Na potrzeby Pikniku został przygotowany zestaw 
filmów dotyczących tematyki środowiskowej:
n Coś wisi w powietrzu – traktujący o pyłach zawie-

szonych i fizycznej metodzie ich detekcji, 
n Coś wisi w powietrzu – aromatyczny dodatek – od-

noszący się do obecnych w środowisku domowym 
zanieczyszczeń formaldehydem i lotnymi związka-
mi aromatycznymi,

n Niewidzialne oblicza smogu: elektro-smog – od-
krywający „śmietnik” elektromagnetyczny pro-
dukowany przez urządzenia szeroko rozumianej 
elektroniki,

n Niewidzialne oblicza smogu: radiacja – uzmysławia-
jący, że po dawki promieniowania jonizującego 
wcale nie trzeba jechać na wycieczkę do Czarno-
byla. 
O wspomnianych zagadnieniach opowiadają au-

torzy filmów: dr inż. Janusz Tomaszewski oraz dr inż. 
Piotr Słoma. Filmy są dostępne w strefie kultowych 
eksperymentów. Zapraszamy i życzymy dobrej nauki 
przez zabawę.
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Fizycy o tym co wisi w powietrzu
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