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Politechnika z wizją przyszłości
Rok akademicki rozpoczął się tradycyjnym pochodem władz uczelni i studentów spod 

rektoratu pod pomnik pierwszego rektora PŁ prof. Bohdana Stefanowskiego. (więcej 
str. 4-7).
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Robot mobilny pola walki ROBOKIS
W Katedrze Informatyki Stosowanej powstał robot, którego oryginalny system ste-

rowania, oparty na mikroprocesorach najnowszej generacji, pozwala wykonywać wie-
le czynności w sposób autonomiczny, jego podstawowym zadaniem jest wykrywanie 
i oznaczanie min w określonym obszarze. Robot przeszedł pomyślnie pierwsze próby na 
poligonie. (więcej str. 9)

Sukces Politechniki Łódzkiej na Tajwanie
Na międzynarodowych mistrzostwach wynalazków na Tajwanie innowacyjne roz-

wiązania autorstwa naukowców z PŁ uzyskały wysokie uznanie międzynarodowego jury 
i wszystkie zostały nagrodzone medalami. (więcej str. 10-11)
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Profesor M. Sam Mannan – doktor honoris causa PŁ
Profesor M. Sam Mannan jest znanym na arenie międzynarodowej specjalistą w zakre-

sie bezpieczeństwa procesowego - nauki rozwiniętej w ostatnich 30 latach. Od 1997 r. jest 
Dyrektorem Centrum Bezpieczeństwa Procesowego im. Mary Kay O’Connor w Texas A&M 
University. (więcej str. 18-19) 

Profesor Leopold Jeziorski – doktor honoris causa PŁ
Prof. Leopold Jeziorski jest prekursorem nowoczesnego myślenia o materiałach inży-

nierskich i jednym z najważniejszych twórców oraz realizatorów koncepcji inżynierii ma-
teriałowej w kształceniu i badaniach naukowych w Polsce. (więcej str. 14-15)
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Kolekcje „première vision” oraz „haute couture”
W czasie finałowej gali konkursu „Camelo’wska wizja mody czyli nowatorskie sposoby 

zastosowania wkładów odzieżowych” studenci przedstawili aż 8 kolekcji. (więcej str. 43)
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Uroczyste posiedzenie Senatu 
zaszczyciło wielu gości. Byli wśród 
nich m.in.: minister infrastruktury, 
posłowie Ziemi Łódzkiej, Wojewo-
da Łódzki, Marszałek Wojewódz-
twa, Prezydent Łodzi, inni przed-
stawiciele władz miasta i regionu, 
rektorzy uczelni, doktorzy honoris 
causa PŁ, przedstawiciele PAN, 
członkowie konwentu PŁ, przed-
stawiciele organizacji naukowych, 
gospodarczych i oświatowych oraz 
profesorowie z zagranicy współ-
pracujący z Politechniką.

Przemówienie rektora

Jak co roku stajemy przed nowy-
mi wyzwaniami. Tegoroczne wydają 
się jeszcze większe – mówił rektor 
prof. Stanisław Bielecki rozpoczy-
nając swoje inauguracyjne wystą-
pienie. – Obecnie, postęp techno-
logiczny w coraz większym stopniu 
kształtuje nasze codzienne życie. In-
żynierowie są w znacznej mierze, jak 

Nowy rok akademicki rozpoczął się tradycyjnym pochodem władz uczelni i stu-
dentów spod rektoratu pod pomnik pierwszego rektora PŁ prof. Bohdana Stefa-
nowskiego. 

Politechnika z wizją przyszłości

nigdy dotychczas, odpowiedzialni 
za jakość życia również nadchodzą-
cych pokoleń. 

Dużą część swojego przemó-
wienia prof. Stanisław Bielecki po-
święcił temu, co przynosi dla dzia-
łania uczelni nowelizacja pakietu 
ustaw dotyczących szkolnictwa 
wyższego. Rektor podkreślał – fi-
larami zmodyfikowanego modelu 
akademickiego są: uporządkowanie 
relacji prawnych uczelnia – student, 
uproszczenie ścieżki kariery akade-
mickiej, pogłębienie mechanizmów 
współpracy uczelnia – gospodarka.

Obecni na sali najmłodsi stu-
denci usłyszeli o korzystnych dla 

nich zmianach. Są to np. obowiąz-
kowa umowa, w której uczelnia 
podaje katalog bezpłatnych usług, 
większa dostępność stypendiów 
socjalnych, uelastycznienie syste-
mu tzw. stypendiów rektorskich.

W znowelizowanej ustawie 
uczelnia uzyskuje większą swobodę 
w  zakresie kształtowania nowych 

kierunków studiów – powiedział 
rektor i  wyjaśnił, że pozwali to 
uczelniom zindywidualizować ich 
ofertę dydaktyczną. Dzięki temu 
będzie można lepiej sprostać kon-
kurencji i trafniej odpowiedzieć 
na oczekiwania pracodawców. 
Z  kolei Krajowe Ramy Kwalifikacji 
zwiększą czytelność kompetencji 
uzyskanych przez absolwentów na 
europejskim rynku pracy.

Odnosząc się do przepisów 
dotyczących rozwoju kadry rek-
tor mówił – Wprowadzone zmiany 
dotyczą także procedur ubiegania 
się o tytuł doktora habilitowanego, 
które w intencji ustawodawcy mają 
uwzględniać przede wszystkim re-
alne osiągnięcia i dorobek naukowy 
kandydata oraz skrócić czas trwania 
postępowania habilitacyjnego.

Jak podkreślił, w sferze integracji 
uczelni z gospodarką rozwiązania 
zapisane w znowelizowanej ustawie 
w znacznym stopniu są już w Poli-
technice Łódzkiej zaimplementowa-
ne: śledzimy zawodowe losy naszych 
absolwentów, posiadamy regulamin 
korzystania z własności intelektual-
nej, przyjęliśmy zasady komercjali-
zacji wyników badań naukowych, 
założyliśmy Centrum Transferu Tech-
nologii w formie spółki prawa han-
dlowego.

Prof. Bielecki nawiązał też do 
koncepcji Uniwersytetu Centralnej 
Polski. Mówiąc o wyzwaniach pod-
kreślał znaczenie takich zjawisk jak: 
rywalizacja uczelni na krajowym 
i europejskim rynku edukacyjnym, 
uczestnictwo w rozwiązywaniu 
problemów życia gospodarczego 
regionu i kraju, internacjonaliza-
cja wszelkich działań uczelni. Zda-
niem rektora konieczna jest bez-
pośrednia, głęboka i autentyczna 
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  c.d. str. 6

współpraca łódzkich uczelni. Przy-
pomniał, że przed trzema laty za-
proponował integrację łódzkich 
uczelni pod marką Uniwersytet 
Centralnej Polski. W tym czasie to-
czyłem szereg rozmów dotyczących 
tej idei – mówił rektor prof. Bielecki. 
– Obecnie zauważamy, że integracja 
uczelni jeszcze dobitniej zmateriali-
zowała się w znowelizowanej usta-
wie (...).

Celem proponowanej przeze 
mnie integracji jest stworzenie sil-
nego organizmu rozpoznawalnego 
w Polsce, Europie i świecie, który bę-
dzie skuteczniej pozyskiwał środki 
na badania naukowe o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki; który 
pozwoli na efektywniejsze wyko-
rzystanie potencjału intelektualne-
go i infrastrukturalnego obecnych 
jednostek. (...) Chciałbym wyraźnie 
powiedzieć, że nie jest to propozycja 
scalania uczelni łódzkich, ale kon-
solidacja ich działań wzmocniona 
określoną strukturą. 

Zdaniem rektora nieodzow-
na jest taka integracja funkcji 
nauczania i prowadzenia badań, 
aby wyniki badań wzbogacały 
proces kształcenia i jednocześnie 
umożliwiały jak najszybsze włą-
czanie studentów do zespołów 
badawczych. Badania prowadzone 
w  uczelni nie mogą jednak odby-
wać się na akademickiej samotnej 
wyspie – mówił prof. Bielecki – Mu-
szą być stymulowane i definiowane 
przez gospodarkę i skoncentrowa-
ne na innowacjach zwiększających 
konkurencyjność przedsiębiorstw. 
Podkreślił przy tym rolę centrów 
transferu technologii, inkubato-
rów, parków technologicznych. 
Politechnika Łódzka uczestniczy 
w tych procesach. Podobnie dzieje 
się na pozostałych łódzkich uczel-
niach. Droga do integracji jest zatem 
otwarta – mówił rektor. 

Nawiązując do podejmowania 
decyzji przez studentów prof. Bie-
lecki podkreślił, że myśląc o swojej 
przyszłości podejmują oni studia 
na najlepszych uczelniach, które 
gwarantują wysoki poziom na-

uczania. Po wprowadzeniu reformy 
szkolnictwa wyższego większość 
funduszy rozdzielanych będzie 
w  drodze konkursów i kierowanych 
do najlepszych jednostek – mówił 
rektor. – Tylko najlepsze podmioty 
naukowe mają szanse uzyskać sta-
tus Krajowych Naukowych Ośrod-
ków Wiodących. (…) Mają to być 
flagowe jednostki, wyznaczające 
standardy kształcenia, oferujące naj-
lepsze kierunki studiów, prowadzące 
najwyższej jakości badania i  zarzą-
dzane w najskuteczniejszy sposób. 
Celem Politechniki jest dostanie się 
do tego elitarnego grona. (…)

Działania prowadzone w Poli-
technice przez ostatnie 3 lata wpisu-
ją  się w postulaty reformy edukacji. 
Kładziony jest nacisk na interdyscy-
plinarną współpracę wydziałów. Po-
wołano do życia takie ciała jak ko-
legia towaroznawstwa, logistyki, 
gospodarki przestrzennej, a także 
makrokierunek chemia budowlana 
prowadzony wspólnie z AGH i Poli-
techniką Gdańską. (…)

W listopadzie 2010 podpisany 
został list intencyjny pomiędzy mini-
sterstwem infrastruktury, samorzą-
dem województwa, PKP PLK SA i PŁ, 
którego celem było potwierdzenie 
woli działania na rzecz utworzenia 
w PŁ warunków dla kształcenia na 
potrzeby rozwoju infrastruktury ko-

lejowej. Dziś, tuż przed rozpoczęciem 
uroczystości o 10:30 odbyło się pod-
pisanie listu intencyjnego w sprawie 
kolejnego etapu współpracy. Tym 
razem chodzi o utworzenie Centrum 
Transportu Szynowego CETRANS.

W dalszej części przemówienia 
rektor prof. Bielecki nawiązał m.in. 
do współpracy z przemysłem, fir-
mami i przedsiębiorstwami oraz 
inicjatywy MNiSW związanej z kie-
runkami zamawianymi. Podkre-
ślił, że jednym ze strategicznych 
celów PŁ jest takie wykształcenie 
studentów, by mogli swobod-
nie konkurować na rynku pracy 

z młodymi profesjonalistami w Pol-
sce, Europie i na świecie. Mówiąc 
o  umiędzynarodowieniu procesu 
kształcenia przywołał współpra-
cę Politechniki z 400 instytucjami 
z  40 krajów, podwójne dyplomy 
PŁ i uczelni z Francji, Danii, Wielkiej 
Brytanii i  Finlandii oraz działające 
w PŁ Centrum Uniwersytetu Bał-
tyckiego w  Polsce skupiające 200 
uczelni z 14 krajów regionu Morza 
Bałtyckiego. Silna jest również po-
zycja naszej uczelni w programie 
Erasmus. Bierze w nim rocznie udział 
ponad 300 studentów – mówił rek-
tor. – Jesteśmy również liderem 
w  wymianie zagranicznych praktyk 
IAESTE, obsługujemy 30% krajowej 
wymiany.
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Mówiąc o inwestycjach prof. 
Bielecki podkreślił – Trwa remont 
akademika numer jeden. Po reno-
wacji budynek będzie stanowił naj-
nowocześniejszą bazę noclegową 
na terenie Osiedla Akademickiego 
Politechniki Łódzkiej. (…) Jeżeli 
wszystko przebiegnie zgodnie z pla-
nami, pod koniec 2011 roku akade-
mik zostanie oddany do dyspozycji 
studentów.

Przynoszą skutki starania 
Uczelni o pozyskiwanie środków 
finansowych. Dzięki współfinanso-
waniu Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego powsta-
nie Łódzkie Akademickie Centrum 
Sportowo-Dydaktyczne. (…) Uczel-
nia umocniła płynność finansową 
i utrzymała dodatni wynik finanso-
wy pomimo dużego zaangażowa-
nia finansowego w takie projekty 
jak CTI i Fabryka Inżynierów XXI 
wieku. (…) Nowe budynki podno-
szą komfort pracy i  studiowania, 
a nowoczesne wyposażenie sprzyja 
rozwojowi naszych studentów i pra-
cowników, a w konsekwencji pod-
nosi potencjał i konkurencyjność 
naszej Uczelni.

Nawiązując do tradycyjnie po-
jawiającego się w przemówieniu 
podsumowania najważniejszych 
osiągnięć naukowych i dydaktycz-
nych wydziałów rektor powiedział 
– Dzisiaj czas poświęcony na zagad-
nienia dotyczące nowej ustawy nie 
pozwala mi przedstawić osiągnięć 
naszych zespołów badawczych, 
które mocno cenię i z których jestem 
dumny. 

Rektor przytoczył miejsca zaj-
mowane przez naszą uczelnię 
w  różnych statystykach. PŁ jest 4. 
uczelnią techniczną w kraju i 8. 
wśród wszystkich uczelni w Pol-
sce. Jest 3. uczelnią w Polsce pod 
względem: liczby kandydatów na 
studia, liczby zgłoszonych i uzyski-

wanych patentów oraz liczby zło-
żonych grantów do NCN. 

Zwracając się do studentów rek-
tor prof. Bielecki mówił – Dzisiejszy 
dzień jest Waszym świętem, dzisiaj 
pierwszy raz przekraczacie mury 
Politechniki Łódzkiej jako członko-
wie jej społeczności. (…) Jest mi nie-
zmiernie miło powitać Was w tym 
gronie, z nadzieją, że czas, który tu 
spędzicie będzie ważnym etapem 
w  realizacji Waszych marzeń o ka-
rierze zawodowej, a także pozostawi 
w Waszej pamięci wiele miłych chwil. 

W tym miejscu swojego wystą-
pienia rektor przytoczył kilka suk-
cesów naszych studentów, mając 
nadzieję, że ich przykład będzie sta-
nowił inspirację. 

W minionym roku akademickim 
18 studentów z PŁ otrzymało sty-
pendia Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego – daje to 3 miejsce 
wśród uczelni technicznych. 5 stu-
dentom przyznano stypendia za 
wybitne osiągnięcia w sporcie, co 
oznacza szóste miejsce w Polsce. 
Aplikacja „Life Circle+” mająca zre-
wolucjonizować system krwiodaw-
stwa, przygotowana przez zespół 
CodeRaiders z PŁ, wzięła udział 
w finale światowym konkursu Ima-
gineCup. Spektakularne sukcesy 
sportowe odnosi Adam Kszczot, 
student Wydziału Organizacji i Za-
rządzania. Ma już w dorobku me-
dale mistrzostw świata i Europy 
w biegu na 800 m. 

Rektor wspomniał także o pro-
jekcie „Była Sobie Wyobraźnia” 
– Twórcy tego multimedialnego 
przedstawienia – studenci PŁ, prze-
łamywali stereotyp naukowca, inży-
niera i technika, w niebanalnej for-
mie prezentując wkład jaki w rozwój 
ludzkości wnieśli wynalazcy. 

Przemówienie rektora prof. Sta-
nisława Bieleckiego zakończyły 
podziękowania dla wszystkich pra-
cowników Politechniki Łódzkiej za 
ich ogromny wkład w funkcjonowa-
nie i rozwój uczelni. 

Jako rektor jestem odpowiedzial-
ny za dalszy rozwój uczelni. Dostrze-
gam możliwości, by łódzki ośrodek 
akademicki wzmocnił swoją pozycję 
w Polsce i w Europie. Aby tak się sta-
ło, musimy być świadomi zmienności 
otaczającego nas świata. Znacznie 
łatwiej zauważyć to z perspektywy 
czasu, widzimy jak wiele zmieniło 
się w ciągu tych ostatnich kilku lat. 
O wiele trudniej jest wyprzedzić czas, 
mieć wizję przyszłości i  ją zrealizo-
wać, tę wizję próbowałem dzisiaj 
Państwu przybliżyć.

Całość przemówienia JM Rek-
tora była umieszczona na stronie 
www.p.lodz.pl.

Odznaczenia,  
nagrody, wyróżnienia

40 pracowników PŁ otrzymało 
Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej. 

Nagrodzeni zostali studenci. 
W  konkursie Łódzkiej Rady FSNT 
NOT na najlepszą pracę magister-
ską w PŁ nagrodę główną przyzna-
no absolwentom Wydziału Budow-
nictwa, Architektury i  Inżynierii 
Środowiska: Łukasza Kazimiercza-
ka i Emilii Sowińskiej za pracę Ada-
ptacja „Polskiej Szkoły” na centrum 
współpracy młodzieży polsko-ukra-
ińskiej wykonaną pod kierunkiem 
dr. inż. Jacka Szera.

Komisja przyznała dodatkowo 
dwa wyróżnienia dla: absolwenta 
Wydziału BAIŚ Łukasza Bartosika 
za pracę Analiza rozwiązań tech-
nicznych dla węzła stałotempera-
turowej pętli wodnej w budynku 
galerii handlowej wykonaną pod 
kierunkiem dr. inż. Macieja Grzy-
wacza oraz absolwentki Wydziału 
Chemicznego Aleksandry Dylik za 
pracę Analiza metabolitów w mo-
czu dzieci autystycznych i zdrowych 
z zastosowaniem metod chroma-
tograficznych, której opiekunem 

  c.d. ze str. 5 Politechnika z wizją przyszłości
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Uroczystość inauguracji roku 
akademickiego została poprzedzo-
na podpisaniem listu intencyjnego 
w sprawie powołania krajowego 
centrum badawczo-rozwojowe-
go i edukacyjnego nowoczesne-
go transportu szynowego CTS 
CETRANS. Obok rektora PŁ prof. 
Stanisława Bieleckiego dokument 
podpisali: minister infrastruktury 
Cezary Grabarczyk, władze miasta 
i regionu – wojewoda Jolanta Cheł-
mińska, marszałek Witold Stępień, 
prezydent Hanna Zdanowska oraz 
prezesi zarządów spółek Polskie 
Koleje Państwowe PKP S.A. i PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

CETRANS będzie stanowić 
wsparcie naukowe i techniczne 
oraz kształcić kadry dla nowego 
systemu Kolei Dużych Prędkości 
oraz zintegrowanych z nimi kolei 
aglomeracyjnych. 

Jak podkreślił na konferencji 
prasowej prof. Sławomir Wiak, peł-
nomocnik rektora PŁ ds. CETRAN 
– Cele te mogą być zrealizowane 
dzięki współpracy wielu ośrodków 
akademickich oraz jednostek ba-

Centrum Transportu 
Szynowego CETRANSbyła dr inż. Joanna Kałużna-Cza-

plińska.
Studentami roku zostali: Adam 

Niewola (W. Mechaniczny), Błażej 
Rybczyński (W. Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automa-
tyki), Piotr Drelich (W. Chemiczny), 
Daria Ambroziak (W. Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tek-
styliów), Martyna Boryń (W. Bio-
technologii i Nauk o Żywności), 
Marta Michałowicz (W. Budow-
nictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska), Alicja Krzeszowiec 
(W.  Fizyki Technicznej, Informatyki 
i Matematyki Stosowanej), Wiolet-
ta Braunsejs (W. Organizacji i Za-
rządzania), Malwina Marchwicka 
(W. Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska), Magdalena Jonczyk 
(Instytut Papiernictwa i Poligrafii), 
Karolina Blechowska (Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego).

Immatrykulacja 
i pierwszy wykład

Ślubowanie złożyła grupa nowo 
przyjętych studentów – przed-
stawicieli wydziałów. W związku 
z  tym, że Politechnika Łódzka po-
stanowiła od tego roku zrezygno-
wać z papierowych indeksów, stu-
denci po raz pierwszy otrzymali 
Certyfikat Immatrykulacji.

W tym roku przyjęliśmy na stu-
dia pierwszego stopnia 6355 osób 
i  955 na studia drugiego stopnia, 
a więc więcej niż w ubiegłym roku. 

Wykład inauguracyjny „Srebro – 
nauka, inwestycja czy zagrożenie?” 
wygłosiła dr hab. Beata Gutarow-
ska.

Uroczystość zakończyła pieśń 
„Gaudeamus” w wykonaniu Akade-
mickiego Chóru Politechniki Łódz-
kiej pod dyrekcją Jerzego Rachu-
bińskiego.

n Ewa Chojnacka

dawczych. Budowa KDP z wyko-
rzystaniem nowych technologii 
i  innowacyjnych materiałów będzie 
stanowić cywilizacyjny skok.

Minister Grabarczyk zadowolo-
ny z inicjatywy podjętej przez PŁ 
powiedział: – Chcemy zbudować ko-
lej dużych prędkości XXI wieku, dziś 
musimy przygotować potencjał, aby 
sprostać temu zadaniu; potrzebuje-
my wiedzy i ludzi.

Rząd w 2008 r. zaakceptował 
projekt budowy tzw. linii Y łączą-
cej Łódź z Warszawą, Poznaniem 
i  Wrocławiem. Na terenie Łodzi, 
położonej w środkowej strefie linii 
Y, PKP przewiduje m. in. zlokalizo-

wanie centrum Kolei Dużych Pręd-
kości z  zapleczem logistycznym 
oraz technicznym do utrzymania 
i naprawy taboru – mówi prof. 
Wiak. – Właściwe rozwiązywanie 
przyszłych problemów z tym zwią-
zanych będzie wymagało przede 
wszystkim wysokokwalifikowanej 
kadry oraz wsparcia naukowego 
i technicznego.

n Ewa Chojnacka
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Indeks to dla wielu z nas symbol pierwszych lat dorosłości, pamiątka niepowta-
rzalnego okresu studiów, a jeszcze nie tak dawno, dokument stanowiący po-
twierdzenie osiągnięć studenta. Od tego roku akademickiego na immatrykulacji 
dziekan nie wręczy już studentom indeksów. Wszyscy pierwszoroczniacy dostali 
podpisany przez dziekana Certyfikat Immatrykulacji, na którym, poza danymi 
osobowymi studenta, jest nazwa wydziału, kierunek studiów, a także tekst ślu-
bowania. O tej istotnej dla tradycji studiowania zmianie rozmawiam z prorekto-
rem ds. kształcenia dr. hab. Krzysztofem Jóźwikiem, prof. PŁ.

Indeks do lamusa

E.Ch. Znika książeczka do wpisy-
wania ocen, a co w zamian? 

K.J. Politechnika Łódzka uchwa-
łą Senatu wchodzi w  nowy etap – 
znika papierowy indeks, a w jego 
miejsce pojawia się … indeks wir-
tualny. W rzeczywistości będziemy 
mieli do czynienia z systemem in-
formatycznym, do którego nauczy-
ciele akademiccy będą wpisywać 
oceny, a każdy student, poprzez 
portal WEBDziekanat, będzie mógł 
i powinien sprawdzić, czy wpisana 
ocena zgadza się z tą, którą otrzy-
mał na zaliczenie.

E.Ch. A gdy wykładowca pomyli 
się lub nie wpisze oceny do systemu?

K.J. Każdy ma prawo do po-
myłek, ale możliwość natych-
miastowej weryfikacji pozwoli 
na wyjaśnienie i poprawienie źle 
wpisanych ocen. Po zakończeniu 
semestru, po zakończeniu studiów, 
każdy student będzie mógł wydru-
kować oceny, a forma będzie przy-
pominała obecne zapisy z indeksu. 
W ten sposób będzie można, na 
własne życzenie, przygotować in-
deks ze wszystkimi zaliczeniami 
i  egzaminami. Nie będzie jedynie 
podpisów nauczycieli.

E.Ch. A więc indeks przechodzi do 
historii, a wraz z nim…?

K.J. Wraz z indeksem znika-
ją papierowe semestralne karty 
osiągnięć studenta, z którymi do-

netowej, ale to już mamy od pew-
nego czasu.

E.Ch. Gdyby jednak student chciał 
zbierać autografy osób prowadzą-
cych zajęcia?

K.J. Papierowy indeks może 
być już teraz tylko pamiątką. Nie 
widzę przeszkód, aby Ci, którym 
na tym zależy zbierali wpisy. Mam 
nadzieję, że nasi nauczyciele będą 
na prośbę studentów wpisywać im 
oceny do indeksów – ich prywat-
nych książeczek, które dla Politech-
niki Łódzkiej nie będą stanowiły 
jakiejkolwiek podstawy prawnej 
do postępowania i podejmowania 
decyzji w sprawach studentów.

E.Ch. Znikają indeksy, a wraz 
z nimi wiele przesądów. Ja np. przez 
pięć lat studiów wpisywałam dane 
tym samym flamastrem, który był 
wyłącznie do tego celu. Na szczęście 
przez ten czas nie wysechł i studia 
skończyłam z  sukcesem. Wydaje się, 
że wirtualny indeks stoi w sprzeczno-
ści z zabobonami, ale kto wie..? 

K.J. Wirtualny będzie indeks, 
ale wiedza i umiejętności zdobyte 
przez studentów będą jak najbar-
dziej rzeczywiste. Warto o tym pa-
miętać, aby dobrze przygotować 
się do zawodowej kariery.

Dziękuję za rozmowę. 

n Ewa Chojnacka

tychczas studenci krążyli po Poli-
technice i zbierali wpisy. Mieliśmy 
więc podwójny system wpisywania 
ocen i dodatkowo – wpis do syte-
mu informatycznego. Od nowe-
go roku karta osiągnięć studenta 
będzie drukowana w  dziekana-
tach i  podpisywana przez dzieka-
na. Wpisów zaliczających zajęcia, 
w tym tych kończących się egzami-
nami, dokonują poszczególni pro-
wadzący przedmioty, a  po zakoń-
czeniu semestru dziekan ma pełny 
przegląd, kto i co zaliczył.

E.Ch. Jakie jeszcze korzyści wyni-
kają ze studiów bez indeksu?

K.J. Likwidacja indeksów po-
zwoliła nam także na wprowa-
dzenie uproszczonych procedur 
rejestracji studentów. Wspomnia-
na wyżej pełna informacja o  po-
stępach studentów w nauce daje 
dziekanowi możliwość dokony-
wania odpowiednich rejestracji. 
Nie trzeba oddawać indeksu do 
dziekanatu, nie trzeba oddawać 
karty okresowych osiągnięć – dzie-
kan dokona rozliczenia semestru 
i wyda decyzję. Oczywiście, stu-
denci wiedząc jakie są ich postępy 
i przeczuwając niezbyt przyjazną 
decyzję dziekana będą mogli zło-
żyć podanie o inne ich potrakto-
wanie niż wynikałoby to z  ich sta-
nu zaliczeń. Tu nic się nie zmieni 
– podanie będzie wypełniane na 
druku dostępnym na stronie inter-
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Robot mobilny pola walki ROBOKIS

Projekt, wykonanie oraz bada-
nia autonomicznego robota mo-
bilnego pola walki wykonał zespół 
naukowy pracowników i doktoran-
tów Katedry Informatyki Stosowa-
nej PŁ pod kierownictwem prof. 
Dominika Sankowskiego w  skła-
dzie: Marcin Bąkała, Sylwester 
Błaszczyk, Wojciech Dadan, Piotr 
Duch, Rafał Jachowicz, Sławomir 
Jeżewski, Roman Krzeszewski, Ma-
ciej Łaski, Piotr Ostalczyk i  Adam 
Walkiewicz, przy współpracy z  fir-
mą PREXER z Łodzi. Prace prowa-
dzone były w latach 2008-2011 
w ramach projektu rozwojowego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, które przeznaczyło na 
ten cel 5,5 mln zł. 

Autonomiczny robot składa się 
z sześciokołowej platformy mo-
bilnej, na której umieszczony jest 
manipulator o czterech ogniwach 
połączonych złączami obrotowy-
mi. Efektorem końcowym jest gło-
wica obserwacyjna, a do platformy 
dołączony jest oryginalny system 
wykrywania min.

Dzięki zaawansowanej elektro-
nice, zaprojektowanej specjalnie 
na potrzeby robota, został on wy-
posażony w systemy informatycz-
ne przetwarzania i analizy danych 

Oprócz systemów wizyjnych 
robot posiada opracowane przez 
Katedrę Informatyki Stosowanej 
całkowicie nowatorskie rozwiąza-
nia układu sterowania. Konstrukcja 
mechaniczna i otwarta architektu-
ra oprogramowania robota pozwa-
la na jego dalszą rozbudowę. Mo-
dułowość konstrukcji umożliwia 
szybką zmianę jej konfiguracji, bez 
zaburzania działania całego syste-
mu. Głowica obserwacyjna może 
być zastąpiona innym dowolnym 
efektorem końcowym (np. chwy-
takiem) lub nawet uzupełniona 
o dalsze ogniwa, co zwiększy liczbę 
stopni swobody robota. Możliwo-
ści dalszej rozbudowy są w prakty-
ce ogromne i przyszły użytkownik 
może zażądać swojej własnej kon-
figuracji. Niezależność konstrukcji 
platformy mobilnej od ramion ro-
bota pozwoli również na jej zmia-
nę zależnie od warunków tereno-
wych, w których ma pracować.

Założenia projektowe umożli-
wiają wykorzystywanie robota nie 
tylko w wojsku do wykrywania min 
i dla potrzeb zwiadu, ale również 
w  przemyśle cywilnym np. przy 
użyciu tomografii pojemnościo-
wej w diagnostyce wielkogabary-
towych instalacji przemysłowych 
i chemicznych do wykrywania pęk-
nięć i wad materiałowych.

Robot mobilny pola walki prze-
szedł pomyślnie pierwsze próby na 
poligonie. Był również prezentowa-
ny na jednej z najbardziej prestiżo-
wych imprez w  branży wojskowej 
w Polsce – na Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu Obronnego 
w  Kielcach w dniach 5-8 września 
2011, gdzie wzbudził duże zain-
teresowanie. Dzień po powrocie 
z Kielc został zademonstrowany 
na konferencji prasowej, po której 
pojawiło się wiele medialnych do-
niesień.

n Piotr Ostalczyk

pochodzących z wielu czujników 
różnych typów (między innymi: 
skanerów laserowych, żyroskopów) 
oraz kamer wizyjnych pracujących 
w paśmie podczerwieni czy nokto-
wizji. Ponadto robot wyposażony 
jest w system nawigacji satelitarnej. 

System sterowania i monito-
ringu wizyjnego pracuje w czasie 
rzeczywistym. Steruje się nim za 
pomocą konsoli. Oryginalny wie-
loprocesorowy system sterowania, 
oparty na mikroprocesorach naj-
nowszej generacji, pozwala robo-
towi wykonywać wiele czynności 
w sposób autonomiczny. Dzięki 
nowatorskim systemom rozpo-
znawania, przetwarzania i  analizy 
obrazów może on np. dojechać 

do wyznaczonego przez operato-
ra celu omijając przeszkody. Robot 
ma również za zadanie wykrywa-
nie i oznaczanie min w określonym 
obszarze. Po wykryciu miny robot 
zatrzymuje się przy niej i wysyła 
pozycję GPS-ową do konsoli ope-
ratora. Dokładność lokalizacji za 
pomocą GPS-ów jest rzędu cen-
tymetrów. Robot posiada opro-
gramowanie pozwalające na śle-
dzenie obiektów i nakładanie się 
obrazów z kamer termowizyjnej 
i noktowizyjnej.
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Na międzynarodowych mistrzo-
stwach wynalazków na Tajwanie 2nd 
World Cup of Computer Implemented 
Inventions odbyła się wystawa orga-
nizowana w dniach 24-27 sierpnia 
2011 r. przez I-Shou University w Ka-
ohsiung. Uczestniczyli w niej twórcy 
z 26 krajów, prezentując łącznie po-
nad 200 wynalazków. Innowacyjne 
rozwiązania autorstwa naukowców 
z PŁ uzyskały wysokie uznanie mię-
dzynarodowego jury i wszystkie zo-
stały nagrodzone medalami.

Patronat nad wystawą objęła 
Międzynarodowa Federacja Stowa-
rzyszeń Wynalazców. Polskie sto-
isko zostało przygotowane dzięki 
wsparciu Stowarzyszenia Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów.

Wynalazki PŁ  
nagrodzone  
na wystawie:

NAGRODA SPECJALNA
Skuteczny algorytm segmen-

tacji tęczówki w obrazie oka dla 
potrzeb uwierzytelniania biome-
trycznego

Wystawa na Tajwanie stała się kolejną okazją do zaprezentowania najnowszych 
osiągnięć Politechniki Łódzkiej. 

Sukces Politechniki Łódzkiej na Tajwanie
Autorzy: Wojciech Sankowski, 

Kamil Grabowski, Małgorzata Na-
pieralska, Mariusz Zubert, Andrzej 
Napieralski – Katedra Mikroelektro-
niki i Technik Informatycznych PŁ 

W Katedrze Mikroelektroniki 
i  Technik Informatycznych PŁ od 
lat prowadzone są zaawansowane 
prace nad systemem biometrycz-
nej identyfikacji osób. Wynikiem 
tych prac jest stanowisko badaw-
cze Iris Station będące komplet-
nym, prototypowym systemem 
identyfikacji osób na podstawie 
wzoru tęczówki oka. Zbudowanie 
systemu wymagało opracowania 
szeregu unikatowych algorytmów 
pozwalających na rozpoznanie toż-
samości badanej osoby. Jednym 

z nich jest wysoce niezawodny al-
gorytm segmentacji obrazu oka, 
który jest przedmiotem prezen-
towanego rozwiązania. Aktualny 
stan wiedzy wskazuje, że błędy 
etapu segmentacji obrazu są kry-
tyczne dla ogólnej niezawodności 
systemu – jeżeli ten etap analizy 
zawiedzie, to tożsamość badanej 

osoby nie zostanie rozpoznana. Za-
proponowana metoda umożliwia 
wydzielenie w obrazie oka obsza-
ru tęczówki wolnego od zakłóceń, 
takich jak odbłyski czy powieki. 
Zewnętrzna granica tęczówki mo-
delowana jest elipsą, zaś granica 
źrenicy modelowana jest aktyw-
nym konturem opartym na krzy-
wej B-sklejanej. Algorytm umożli-
wia analizę obrazów wykonanych 
zarówno w świetle widzialnym jak 
i bliskiej podczerwieni. 

ZŁOTY MEDAL
Szybki i skuteczny algorytm 

uwierzytelniania biometryczne-
go na podstawie tęczówki oka 
zoptymalizowany dla obliczenio-
wych systemów wielordzenio-
wych.

Autorzy: Kamil Grabowski, Woj-
ciech Sankowski, Andrzej Napieral-
ski – Katedra Mikroelektroniki i Tech-
nik Informatycznych 

Jednym z wciąż otwartych pro-
blemów uwierzytelniania biome-
trycznego na podstawie tęczów-
ki oka jest skuteczna i wydajna 
implementacja tej technologii 
w elektronicznych systemach wbu-
dowanych. Trudność wynika z fak-
tu, że metody wchodzące w  skład 
procesu uwierzytelniania są dość 
złożone obliczeniowo. Przykła-
dem zadania niezwykle wyma-
gającego obliczeniowo może być 
presegmentacja i ocena jakości 
obrazu tęczówki w strumieniu ob-
razów ruchomych wykonywanych 
z pewnej odległości od obiektów 
znajdujących się w ruchu. W takim 
przypadku dokładność i szybkość 
przetwarzania, a przede wszystkim 
przewidywalny czas analizy będzie 
szczególnie istotny.

Zaprezentowane rozwiąza-
nie dotyczy metod i algorytmów 
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wchodzących w skład procesu 
uwierzytelniania biometrycznego 
na podstawie tęczówki oka, które 
zostały zoptymalizowane pod ką-
tem wdrożenia w obliczeniowych 
środowiskach wielordzeniowych. 
Uzyskane przyspieszenie proce-
su analizy obrazu tęczówki przy 
użyciu wielu jednostek obliczenio-
wych jest znaczące, co pozwala na 
zastosowanie bardziej złożonych 
metod – np. w celu podniesienia 
skuteczności procesu uwierzytel-
niania.

Skuteczny algorytm ekstrak-
cji cech tęczówki dla zastosowań 
biometrycznych bazujący na od-
wrotnej biortogonalnej transfor-
macie falkowej.

Autorzy: Robert Szewczyk, Ka-
mil Grabowski, Małgorzata Napie-
ralska, Wojciech Sankowski, Ma-
riusz Zubert, Andrzej Napieralski 
– Katedra Mikroelektroniki i Technik 
Informatycznych 

Obecny rozwój technologiczny 
pozwala na budowanie automa-
tycznych systemów biometrycz-
nych, które pomimo oczywistych 
zalet biometrii wciąż nie są po-
wszechnie stosowane. Przy rosną-
cej liczbie podróżujących rosną 
wymagania zwiększonej przepu-
stowości, a co za tym idzie także 
łatwości korzystania z systemów 
identyfikacji pasażerów. Dodatko-
wo przy zagrożeniu terroryzmem 
pojawia się potrzeba rozpoznawa-
nia podejrzanych bez ich wiedzy 
– na odległość, w ruchu, w rzeczy-
wistych różnorodnych warunkach 
akwizycji obrazu.

Problem identyfikacji dotyczy 
nie tylko dużych systemów, ale 
także codziennego życia. Coraz 
bardziej uciążliwa staje się np. zbyt 
wielka liczba koniecznych do zapa-
miętania PIN-kodów. Tak więc pole 
dla nowych rozwiązań – nowych 
metod do automatycznego rozpo-
znawania osób jest wciąż otwarte.

Zespół Katedry Mikroelektroniki 
i Technik Informatycznych opraco-
wał skuteczny algorytm ekstrakcji 

cech tęczówki dla zastosowań bio-
metrycznych bazujący na odwrot-
nej biortogonalnej transformacie 
falkowej. Przykładowe zastosowa-
nia opracowanego algorytmu to 
systemy weryfikacji osób na odle-
głość i w ruchu, czyli m.in.: 
•	 instalowane	 w	 miejscach	 pu-

blicznych (np.: dworce, lotniska, 
punkty zgromadzeń, teatry, 
kina) systemy bezpieczeństwa 
o dużej przepustowości pozwa-
lające na wczesne wyłapywanie 
z tłumu osób podejrzanych,

•	 systemy	graniczne	o	dużej	prze-
pustowości wyłapujące niele-
galnych emigrantów,

•	 systemy	 logowania	 do	 po-
wszechnie stosowanych kom-
puterowych urządzeń stacjo-
narnych i przenośnych takich 
jak: iPady, komputery osobiste, 
telefony komórkowe.

System automatycznego wy-
krywania pojazdów uprzywilejo-
wanych w ruchu miejskim 

Autorzy: Andrzej Romanowski, 
Jakub Betiuk, Zbigniew Frątczak, 
Jacek Nowakowski, Dominik San-
kowski – Katedra Informatyki Stoso-
wanej PŁ

Pomysł na zaprojektowanie sys-
temu zrodził się w związku z często 
występującymi w ruchu ulicznym 

trudnościami w szybkim prze-
mieszczaniu się pojazdów uprzywi-
lejowanych (karetka, policja, straż 
pożarna, itp.). Pomimo używania 
przez nie sygnałów ostrzegaw-
czych zdarza się, że kierowcy nie 
widzą sygnałów wizualnych (np. 
w  czasie dnia), a zamknięci w  wy-
ciszonych wnętrzach samochodów 
lub słuchający głośnej muzyki nie 
reagują natychmiastowym ustą-
pieniem miejsca spieszącym na ra-
tunek pojazdom.

Zadaniem opracowanego sys-
temu jest wykrywanie dźwięku sy-
ren w warunkach ruchu ulicznego 
i sygnalizacja tego faktu kierowcy 
pojazdu. Układ rejestruje dźwięk 
uliczny za pomocą umieszczonego 
na zewnątrz samochodu mikrofo-
nu. Po jego automatycznej analizie 
wykrywa pojazd uprzywilejowany 
i powiadamia o tym kierowcę.

SREBRNY MEDAL
Metoda oraz urządzenie za-

pobiegające oglądaniu nieod-
powiednich programów przez 
potencjalnych widzów

Autorzy: Volodymyr Mosorov, 
Marta Chodyka – Katedra Informa-
tyki Stosowanej PŁ 

Działanie systemu zabezpie-
czającego przed oglądaniem 
programów telewizyjnych nieod-   c.d. str. 12
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  c.d. ze str. 11 powiednich dla najmłodszych wi-
dzów polega na tym, że zawarty 
w  obrazie TV specjalny znacznik 
jest analizowany pod względem 
rozpoznania kategorii wiekowej 
programu, czyli określenia do jakiej 
grupy widzów skierowany jest dany 
program telewizyjny. Rozpoznany 
symbol jest następnie porównywa-
ny z  ustawieniem wiekowym usta-
lonym przez rodzica lub opiekuna. 
Gdy otrzymany wynik porównania 
jest odpowiedni do ustalonych 
ustawień wiekowych program tele-
wizyjny jest nadawany, w przeciw-
nym przypadku generowany jest 
sygnał informujący o zakazie oglą-

dania danego programu telewizyj-
nego. 

Sposób i urządzenie do po-
miaru frakcji składników w prze-
pływie wielofazowym

Autorzy: Dominik Sankowski, 
Jacek Nowakowski, Erling Hammer, 
Laurent Babout, Robert Banasiak, 
Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Gru-
dzień, Marcin Janaszewski, Volody-
myr Mosorov, Andrzej Romanow-
ski, Radosław Wajman – Katedra 
Informatyki Stosowanej

Sposób pomiaru udziału różnych 
składników w przepływie wielofa-
zowym, np. przy transporcie mie-
szaniny gazu, wody i oleju polega 

na wykorzystaniu systemu tomo-
grafii indukcyjnej EIT zbudowanej 
w  oparciu o układ wielu elektrod 
rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie rurociągu. Dane uzyska-
ne z  pomiaru rezystancji pozwa-
lają na określenie rozkład obszaru 
przewodzącego (np. woda), a po-
miar pojemności pozwala określić 
rozkład obszaru nieprzewodzące-
go (np. gaz, olej). Wyniki pomiarów 
uzupełnione o  dane z systemu to-
mografii promieniowania gamma 
GRT pozwalają na wyznaczenie 
obszarów przekroju wypełnionego 
różnymi fazami i w konsekwencji 
skład przepływającej mieszaniny.    n

Przeprowadzony 19 maja 2011 r. 
przez firmę DEKRA Certification Sp. 
z o.o. audit certyfikacyjny wykazał 
zgodność Systemu Zarządzania Ja-
kością wprowadzonego przez Dział 
Transferu Technologii z wymaga-
niami normy ISO 9001:2008. Zda-
niem władz uczelni daje to nie tylko 
możliwość oceny zdolności działu 
do spełnienia wymagań klientów, 
ale wprowadza mechanizmy, które 
zwiększą jego konkurencyjność na 
rynku jednostek zajmujących się 
komercjalizacją rozwiązań powsta-
jących w uczelniach. 

Dział Transferu Technologii jest 
pierwszą jednostką organizacyjną 
w Polsce, która otrzymała Certyfikat 
w zakresie „transferu wiedzy i ko-
mercjalizacji nowoczesnych techno-
logii” – podkreśla kierująca działem 
dr inż. Monika Kasieczka-Burnec-
ka. – Jest to prestiżowe wyróżnienie. 
Potwierdza ono, że wypracowane 

Prace nad uzyskaniem certyfikatu w zakresie ustanowienia i wdrożenia Systemu 
Zarządzania Jakością trwały wiele miesięcy i w czerwcu miały swój finał.

Dział Transferu Technologii z certyfikatem

przez nas rozwiązania są zgodne 
z najwyższymi międzynarodowy-
mi standardami jakości. Uroczyste 
wręczenie certyfikatu odbyło się 
6 czerwca 2011 r.

Certyfikat to nie tylko powód do 
dumy, ale również zobowiązanie do 

podnoszenia poziomu oferowanych 
usług oraz nieustannego zwiększa-
nia zadowolenia partnerów bizne-
sowych – dodaje Kasieczka-Bur-
necka. 

n Ewa Chojnacka

Dr inż. Monika 
Kasieczka-Burnecka 
otrzymała Certyfikat 
z rąk Marcina Szopy, 
Dyrektora Sprzedaży 
w DEKRA 
Certification 
Sp. z o.o.

foto: 
Jacek Szabela
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  c.d. str. 14

Władze uczelni postanowiły 
uatrakcyjnić architekturę kampusu 
i jednocześnie przywrócić piękno 
fragmentu parku, który co dzień 
mijają studenci i pracownicy zmie-
rzający do Biblioteki, budynku Ar-
chitektury, Trzech Wydziałów, czy 
też na Wydział Inżynierii Proceso-
wej i Ochrony Środowiska. Tam 
gdzie wcześniej była wyschnięta 
niecka i chaszcze pojawił się nowy 
otoczony kamieniami staw, z któ-
rego tryska fontanna. Wokół stawu 
prowadzi ścieżka wyłożona kost-
ką, zaś obok stworzono zadaszone 
miejsce, które będzie mogło służyć 
wydarzeniom kulturalnym.

Napełniliśmy wodą staw oraz 
połączyliśmy jego brzegi stylowym 
mostkiem – mówił dziennikarzom 
rektor prof. Stanisław Bielecki. 
– Zaprojektowała go Katarzyna 
Kazimierczyk, nasza studentka ar-
chitektury, w ramach warsztatów 
prowadzonych we współpracy z nie-
miecką uczelnią „Fachhochschule 
Mainz” z Moguncji. Jej praca najbar-
dziej spodobała się jurorom ocenia-

Otwarcie zrewitalizowanej części parku w kampusie B Politechniki Łódzkiej od-
było się 16 czerwca 2011 r. Jednocześnie oficjalnie rozpoczęto sezon żeglarski.

Nowa wizytówka uczelni

jącym projekty powstałe w  czasie 
tych zajęć. Niedawno tę inwestycję 
zakończyliśmy. Gdy jest ładna po-
goda widać, że ten odnowiony frag-
ment zielonych terenów uczelni 
i  miasta sprzyja relaksowi i staje się 
miejscem chętnie odwiedzanym. 

Nowo oddany staw z mostkiem 
był znakomitą scenerią do otwarcia 
sezonu żeglarskiego. Gości uro-
czystości witał komandor Klubu 
Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej 
Zdzisław Bartczak. Zgodnie z mor-
skim ceremoniałem wejście JM 
Rektora oznajmił świst trapowy. 
Poczet sztandarowy wciągnął na 
maszty flagę uczelni i banderę KŻ 
PŁ. Odbyła się miła uroczystość 
wręczenia odznaczeń dla pracu-
jących w Klubie żeglarzy, w tym 
Odznaki Polskiego Związku Żeglar-
skiego „Zasłużony Działacz Żeglar-
stwa Polskiego” dla Wicekomando-
ra KŻ PŁ Witolda Kubiaka.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
symbolicznie otwierającego mo-
stek dokonał rektor prof. Stanisław 
Bielecki oraz projektantka Kata-
rzyna Kazimierczyk. We wspólnym 
przejściu przez mostek uczestni-
czyła prezydent Łodzi Hanna Zda-
nowska, honorowy gość władz 
Politechniki wraz z rektorem prof. 
Stanisławem Bieleckim, prorekto-
rem prof. Piotrem Szczepaniakiem, 
projektantką mostka, władzami KŻ 
PŁ, gośćmi z Niemiec oraz z wie-
loma pracownikami i studentami, 
którzy wzięli udział w uroczysto-
ści. Wcześniej pani Maria Bielecka 
odsłoniła pamiątkową tabliczkę 
zaprojektowaną przez prof. Lesła-

Przecięcia wstęgi dokonali 
rektor prof. Stanisław Bielecki 
oraz projektantka Katarzyna Kazimierczyk

foto: Sylwia Kozłowska

To ich pracy i decyzjom zawdzięczmy powstanie malowniczego zakątka w kampusie

foto: 
Jacek Szabela
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  c.d. ze str. 13

wa Miśkiewicza (Instytut Informa-
tyki) z napisem dokumentującym 
powstawanie tej nowej inwestycji. 
Można na niej przeczytać: Most. 
Koncepcja autorska – Katarzyna 
Kazimierczyk, laureatka konkursu 
studenckiego. Opiekunka warszta-
tów – Renata Mikielewicz PŁ. Nad-
zór architektoniczno-konstrukcyjny 
– Ulf Seiler, Julius Niederwöhrmeier 
„Fachhochschule Mainz” Moguncja. 
Nadzór architektoniczny – pracow-
nia Olenderek i Olenderek Architekci. 
Konstrukcja – Jan Kozicki, Andrzej 
Zwolski. PŁ AD 2010.

Przechadzający się po parku 
mogli oglądać zacumowany mały 
jacht „Optymist” oraz modele pły-
wające, których wystawę urządzo-
no także w pobliskim budynku 
Wydziału Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska. 

Droga przez mostek wiodła 
wprost na teren, gdzie urządzono 
smaczne grillowanie, a pod zada-
szeniem sąsiadującym ze stawem 
zespół „Cztery Refy” zagrał koncert, 
jak zwykle zachwycając repertu-
arem i znakomitym wykonaniem. 
Te żeglarskie muzyczne klimaty 
sprzyjały snuciu planów nie tylko 
przez żeglarzy, ale także tych, któ-
rzy preferują życie lądowe.

Zdaniem prorektora prof. Piotra 
Szczepaniaka – Pokazano w spo-
sób modelowy, że można połączyć 
inicjatywę władz rektorskich z en-
tuzjazmem i talentami studenckimi 
oraz kompetencją nauczycieli i kon-
sekwencją kanclerza. Dla studentów 
jest to materialny dowód ich poten-
cjału, a dla odwiedzających PŁ – na 
przykład gości Łódzkiego Uniwersy-
tetu Dziecięcego – nastrojowa wizy-
tówka naszej uczelni.

Wykorzystujmy tę atrakcyjną 
przestrzeń do naszych imprez na-
ukowych, kulturalnych, rozrywko-
wych, czy choćby do relaksu. 

n Ewa Chojnacka

Nowa wizytówka...

Politechnika Łódzka nadała prof. 
Leopoldowi Jeziorskiemu tytuł 
doktora honoris causa. Godność 
tę otrzymał uczony, który stworzył 
w Politechnice Częstochowskiej 
szkołę naukową w  zakresie meta-
loznawstwa i nauki o  materiałach. 
Posiedzenie Senatu poświęcone tej 

uroczystości odbyło się 15 czerwca 
2011 r. w audytorium im. A.  Soł-
tana. Promotorem przewodu był 
prof. Piotr Kula z Wydziału Me-
chanicznego PŁ. Wniosek został 
poparty recenzjami prof. Jerzego 
Lisa z Akademii Górniczo-Hutniczej 
i  prof. Marka Hetmańczyka z Poli-
techniki Śląskiej oraz pozytywnymi 
opiniami Senatów tych uczelni. 

To ważne w życiu akademickim 
wydarzenie zgromadziło wielu go-

Prof. Leopold Jeziorski jest prekursorem nowocze-
snego myślenia o materiałach inżynierskich i jednym 
z najważniejszych twórców oraz realizatorów kon-
cepcji inżynierii materiałowej w kształceniu i bada-
niach naukowych w Polsce.

Profesor Leopold Jeziorski 
– doktor honoris causa PŁ

ści. Rektor prof. Stanisław Bielecki 
powitał m.in. recenzentów dokto-
ratu, doktorów honoris causa PŁ 
i  licznie obecnych przedstawicieli 
polskich uczelni. Szczególnie cie-
płe słowa skierował do obecnej na 
sali Żony Profesora oraz Dzieci z ro-
dzinami. 

Promotor doktoratu honoris 
causa prof. Piotr Kula w laudacji 
podkreślił osiągnięcia i działal-
ność prof. Leopolda Jeziorskiego, 
w tym współpracę z naszą uczel-
nią. Inżynieria Materiałowa w Poli-
technice Łódzkiej zawdzięcza bar-
dzo wiele profesorowi Leopoldowi 
Jeziorskiemu – mówił prof. Piotr 
Kula. – Obecna, wysoka, rozpozna-
walna w kraju i  za granicą pozycja 
Polskiej i  Łódzkiej Szkoły Inżynierii 
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Powierzchni to także wielka zasłu-
ga profesora Jeziorskiego. Zawsze 
sprzyjał ambitnym młodym na-
ukowcom, dbał o wysoki poziom 
prac badawczych i praktyczne za-
stosowanie wyników badań nauko-
wych. Jego przewodnictwo po trud-
nych ścieżkach awansu naukowego 
i procedur organizacyjnych trudno 
przecenić. Dzisiejsze święto jest 
wyrazem uznania osiągnięć Pana 
Profesora Jeziorskiego oraz podzię-
kowaniem łódzkiego środowiska 
naukowego inżynierii materiałowej 
za inspirację do działania oraz wiel-
kie, merytoryczne wsparcie.

Biomimetyka – 
– inspiracje z natury

Wykład wygłoszony przez prof. 
Jeziorskiego był zatytułowany Bio-
mimetyka w inżynierii. W bardzo 
ciekawej prezentacji Profesor po-
kazał przykłady rozwiązań tech-
nicznych powstałych z inspiracji 
materiałami wytworzonymi przez 
naturę. Jak się okazuje, w naturze 
jest wiele wzorców różnych materia-
łów, szczególnie kompozytów i na-
nomateriałów, które są tworzywa-
mi o wyjątkowych właściwościach 
z  mechanicznego punktu widzenia 
– mówił prof. Jeziorski. Przykła-
dem jest muszla małży Obalone, 
naturalny kompozyt ceramiczno-
-polimerowy wyjątkowo odporny 
na kruche pękanie, czy nici paję-
cze, o których wyjątkowości prze-
sądza duża wytrzymałość. Kolejną 
inspiracją dla naukowców stały się 
liście lotosu. Zaobserwowano, że 
z liści tych roślin w czasie deszczu 
nawet duże krople wody spływają 
nie zostawiając śladu zwilżenia – 
mówił prof. Jeziorski. Stało się to 
przyczynkiem do wynalezienia 
samoczyszczących powierzchni. 
Są już syntetyczne materiały o po-
wierzchniach hydrofobowych: farby, 
dachówki, szyby, tynki. Zmieniają 
one w zasadniczy sposób budow-
nictwo – wymieniał prof. Jeziorski. 
Biomimetycznym materiałem są 

powszechnie znane rzepy syn-
tetyczne, tworzone są materiały 
o  niezwykłej przyczepności do 
gładkich powierzchni tzw. „kleje 
gekona”, inteligentna odzież to 
także efekt podpatrywania natury. 
Tych i innych przykładów zasto-
sowań w inżynierii materiałowej 
cudów podpatrzonych w naturze 
prof. Leopold Jeziorski podał jesz-
cze wiele, ilustrując je ciekawymi 
zdjęciami. Na zakończenie nawią-
zał do prac prowadzonych z za-
kresu biomimetyki w Politechnice 
Łódzkiej na Wydziale Mechanicz-
nym oraz na Wydziale Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tek-
styliów. Wykład zakończył słowa-
mi: Natura może być wzorcem i na-
uczycielem. Wzorcem dla uczenia 
się od niej bardziej ekonomicznych 
i ekologicznych rozwiązań, które zo-
stały sprawdzone i zweryfikowane 
empirycznie podczas eksploatacji 
przez tysiące lat. Są to rozwiązania, 
które nie wymagają stosowania wy-
sokich temperatur oraz nieszkodli-
we dla środowiska naturalnego.

Prof. Leopold Jeziorski studia 
ukończył w 1957 r. na Wydziale 
Metalurgicznym Politechniki 
Częstochowskiej. Jest doktorem 
honoris causa tej uczelni.

Dorobek naukowy ukierun-
kowany w zasadniczej części 
na obszar nowoczesnych tech-
nologii inżynierii powierzchni 
obejmuje 120 oryginalnych 
publikacji naukowych, 90 prac 
w materiałach kongresów i kon-
ferencji, współautorstwo 22 pa-
tentów oraz 49 prac o znaczeniu 
aplikacyjnym.

Prof. L. Jeziorski stworzył 
w  PCz własną szkołę naukową 
w  zakresie metaloznawstwa 
i  nauki o materiałach. Środowi-
sko naukowe nadało Profeso-
rowi godność Członka Honoro-
wego Polskiego Towarzystwa 
Materiałoznawczego.

Prof. L. Jeziorski był w PCz 
prorektorem ds. nauki, kierow-
nikiem Katedry Metaloznaw-
stwa, dyrektorem Instytutu 
Inżynierii Materiałowej, dzieka-
nem Wydziału Metalurgiczne-
go, a następnie Wydziału Meta-
lurgii i Inżynierii Materiałowej. 
W  znaczący sposób przyczynił 
się do kadrowego wzmocnienia 
Uczelni, co dało podstawę do 
uzyskania w 1980 r. uprawnień 
do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w zakresie me-
talurgii. Dzięki Profesorowi po-
wstał na PCz w 1990 r. kierunek 
kształcenia „inżynieria materia-
łowa”, a pięć lat później Wydział 
Metalurgii i Inżynierii Materia-
łowej uzyskał uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowa-
nego w dyscyplinie naukowej 
„inżynieria materiałowa”. 

Od 1995 r. jest członkiem 
Centralnej Komisji do spraw 
Tytułu Naukowego i Stopni Na-
ukowych. 

Prof. L. Jeziorski od niemal 30 
lat współpracuje z Instytutem 
Inżynierii Materiałowej PŁ. Oba 
ośrodki naukowe organizują 
cyklicznie i naprzemiennie kon-
ferencje – „Obróbka Powierzch-
niowa” oraz „Nowoczesne Tech-
nologie Inżynierii Powierzchni”. 
Wydarzenia te mają wysoką 
pozycję w polskim środowisku 
materiałoznawczym.

Prof. L. Jeziorski zainspirował 
młodych pracowników Insty-
tutu Inżynierii Materiałowej do 
szybkiego rozwoju naukowego, 
organizowania zespołów i szkół 
naukowych. Zaowocowało to 
rozwojem kadry Wydziału Me-
chanicznego PŁ tak, że uzyskał 
on uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych doktora oraz 
doktora habilitowanego w dys-
cyplinie naukowej „inżynieria 
materiałowa”.

n Ewa Chojnacka
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29 czerwca 2011 r. akty nomina-
cyjne z rąk Prezydenta RP odebrało 
dwoje naukowców z Politechniki 
Łódzkiej: prof. dr hab. inż. Lidia 
Gębicka w zakresie nauk chemicz-
nych oraz prof. dr hab. inż. Dariusz 
Gawin w zakresie nauk technicz-
nych.

Prof. dr hab. inż.  
Lidia Gębicka 

Jest absolwentką Wydziału 
Chemicznego PŁ, który ukończyła 
w 1976 r. Po studiach podjęła pra-
cę w Międzyresortowym Instytucie 
Techniki Radiacyjnej. Stopień dok-
tora nauk chemicznych otrzymała 
w 1985 r., a stopień doktora habili-
towanego w 2000 r. 

Od 2008 r. jest członkiem Uczel-
nianej Komisji Dyscyplinarnej ds. 
nauczycieli akademickich, a od 
2005 r. członkiem Komisji Dydak-
tycznej Rady Wydziału Chemicz-
nego PŁ. Od 2004 r. pełni funkcję 
zastępcy dyrektora Instytutu ds. 
dydaktycznych. W Oddziale Łódz-
kim Polskiego Towarzystwa Badań 
Radiacyjnych była skarbnikiem 
w latach 1995-2001 a następnie se-
kretarzem do 2007 r. 

Jej zainteresowania naukowe 
to: metabolizm reaktywnych form 
tlenu i azotu, antyutleniające wła-
ściwości flawonoidów i białek he-

mowych, reakcje białek hemowych 
w układach homogenicznych i mi-
kroheterogenicznych oraz modyfi-
kacje tych białek w celu nadania im 
nowych właściwości. 

Była kierownikiem lub współ-
wykonawcą 11 projektów badaw-
czych finansowanych przez KBN/
MNiSzW. Uczestniczyła w 2 projek-
tach międzynarodowych COST.

Przebywała na krótkich stażach 
naukowych w Centralnym Insty-
tucie Żywności w Budapeszcie 
(1987  r.) oraz w ETH w Zurychu 
(2000 r.) 

Jest autorem ok. 60 publikacji 
w  czasopismach naukowych o  za-
sięgu międzynarodowym, 3  pa-
tentów oraz ok. 100 wystąpień 
i  komunikatów prezentowanych 
na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach naukowych. Wypro-
mowała 2 doktorów, jest opieku-
nem 4 doktorantów.

Prof. dr hab. inż.  
Dariusz Gawin

Urodził się w 1957 r. w Łodzi. 
Dyplom magistra inżyniera uzyskał 
w 1981 r. w Instytucie Okrętowym 
w Politechnice Gdańskiej. Po stu-
diach podjął pracę w Politechnice 
Łódzkiej w Instytucie Inżynierii Bu-
dowlanej na Wydziale Budownic-

twa i Architektury. Stopień doktora 
i doktora habilitowanego uzyskał 
w PŁ, odpowiednio w roku 1990 
i 2001. Na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego został powołany 
w 2003 r. 

W latach 2003-2008 był prodzie-
kanem ds. współpracy z zagranicą, 
a od 2008 r. jest dziekanem Wy-
działu Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska. 

W pracy naukowej zajmuje się 
problematyką związaną z fizyką 
budowli, fizyką materiałów i kom-
puterową mechaniką ośrodków 
porowatych, w szczególności mo-
delowaniem zjawisk chemo-higro-
-termo-mechanicznych zachodzą-
cych w materiałach budowlanych. 
Są one ważne z punktu widzenia 
ich trwałości związanej m.in. z de-
gradacją betonu w wysokich tem-
peraturach, degradacją chemiczną 
kompozytów cementowych, czy 
powstawaniem i rozwojem rys 
podczas dojrzewania masywnych 
konstrukcji betonowych. Prowadzi 
badania nad problemami zrówno-
ważonego rozwoju, głównie do-
tyczące oszczędności energii i  za-
stosowania odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie. 

Wielokrotnie przebywał na 
dłuższych stażach za granicą, m.in. 
na Uniwersytecie w Padwie we 
Włoszech oraz w Oak Ridge Natio-
nal Laboratory w Stanach Zjedno-
czonych. 

Jest autorem 8 monografii 
i  podręczników akademickich, 42 
rozdziałów w monografiach (12 
krajowych i 30 zagranicznych), 43 
prac w czasopismach krajowych 
i 41 w zagranicznych, ponad 190 
prac opublikowanych w materia-
łach konferencyjnych oraz ponad 
100 prac projektowo-badawczych, 
ekspertyz itp. Jest członkiem ko-
mitetów redakcyjnych 3 czasopism 
zagranicznych i 2 krajowych. Wy-
promował dwóch doktorów.            n

Nominacje profesorskie
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Sala Senatu przyjmuje gości 
przy różnych okazjach, tym razem 
wypełnili ją naukowcy-wynalazcy 
z Politechniki Łódzkiej. Powodem 
do spotkania 14 września 2011 r. 
było rozdanie medali i dyplomów 
zdobytych na światowym konkur-
sie wynalazków na Tajwanie oraz 
nagród i dyplomów przyznanych 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego podczas XVIII Giełdy Wy-
nalazków w Warszawie. 

Jesteście wybitnymi twórcami 
wynalazków, wdrożeń, systemów 

Trzy łódzkie uczelnie oraz Narodowy Instytut 
Audiowizualny podpisały na początku lipca umowę 
o współpracy w ramach Łódzkiego Centrum Nowych 
Mediów. Liderem projektu, który znakomicie wpisuje 
się w ideę „Łodzi Akademickiej” i „Łodzi Filmowej” jest 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Te-
atralna, a w skład konsorcjum wchodzą jeszcze Poli-
technika i Uniwersytet. 

Powołane przez uczelnie konsorcjum ma prowa-
dzić wspólne prace badawcze, rozwojowe i wdro-
żeniowe w obszarze nowych technologii, w szcze-
gólności związanych z wysoko zaawansowanymi 
rozwiązaniami w zakresie nowych mediów. Dotyczy to 
m.in. rozwoju techniki 3D w animacji i filmie, efektów 
specjalnych oraz mediów w Internecie. 

n E.Ch.

Sala pełna wynalazców

Łódzkie Centrum Nowych Mediów

foto: 
Paweł Herzoginformatycznych i wielu innych 

osiągnięć. Udowodniliście to pod-
czas wystaw i targów w Polsce i na 
świecie – mówił prof. Piotr Szczepa-
niak, prorektor ds. rozwoju uczelni 
i  współpracy z gospodarką. Pod-
kreślił, że władze uczelni są dum-
ne z tej aktywności, która przynosi 
Politechnice prestiż i uznanie. Nad-
mienił przy tym o dobrej trzeciej 
pozycji PŁ w rankingu Urzędu Pa-
tentowego uwzględniającym licz-
bę przyznanych patentów i zgło-
szeń patentowych.

Dr inż. Adam Rylski, prezes Sto-
warzyszenia Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów życzył wynalaz-
com: Na razie są to sukcesy presti-
żowe, medialne, ale mam nadzieję, 
że przełożą się też na sukces komer-
cyjny.

Prorektor prof. Piotr Szczepa-
niak wręczył ponad 30 wyróżnień. 
Niektórzy z wynalazców honoro-
wani byli więcej niż jeden raz.

n Ewa Chojnacka
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W uroczystym posiedzeniu Se-
natu poświęconym nadaniu prof. 
Mahboobulowi Samowi Manna-
nowi tytułu doktora honoris causa 
PŁ wzięło udział liczne grono gości. 

Laudację wygłosił dr hab. inż. Adam 
Markowski, prof. PŁ. Rozpoczął ją 
od słów: Spośród różnorodnych 
zadań stojących przed nauką i  in-
żynierią, zagadnienia zapewnienia 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowni-
kom, ochrony ludności i środowiska, 
a także majątku produkcyjnego, są 
zadaniami podstawowymi. Te war-
tości bowiem decydują o dobrobycie 
każdego społeczeństwa, które dzi-
siaj wskutek rozwoju społeczeństwa 
przemysłowego określane jest mia-

W audytorium im. A. Sołtana odbyła się 20 września 2011 r. uroczystość, której 
głównymi postaciami byli dwaj naukowcy związani z dziedziną bezpieczeństwa 
procesowego. Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej na wniosek Wy-
działu Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska otrzymał prof. Mahboobul 
Sam Mannan dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Procesowego im. Mary Kay 
O’Connor w Texas A&M University. Uroczystość tę poprzedziły obchody 70. rocz-
nicy urodzin dr. hab. inż. Adama Markowskiego, prof. PŁ, który był promotorem 
prof. Sama Mannana (str. 20).

Profesor M. Sam Mannan – 
– doktor honoris causa PŁ

nem społeczeństwa ryzyka. W  dal-
szej części przedstawił naukowy 
życiorys i dokonania prof. M. Sama 
Mannana podkreślając fakt łącze-
nia przez uczonego aktywności na-

ukowej i  akademickiej z praktyką 
inżynierską.

W swoim wykładzie nowo wy-
promowany doktor honoris causa 
PŁ mówił o potrzebie prowadzenia 
badań, bezpieczeństwie proceso-
wym i zrównoważonym rozwoju, 
potrzebie racjonalnego i konstruk-
tywnego dialogu poświęconego 
ryzyku oraz o globalizacji. Bezpie-
czeństwo procesowe jest stosunko-
wo młodą i ewoluującą dziedziną, 
której siłą napędową są głównie 

tragiczne zdarzenia – podkreślał 
prof. Mannan. Jako jeden z przykła-
dów przywołał wypadek z 1984  r., 
w  którym w Bhopalu w Indiach 
z  zakładów produkujących pesty-
cydy uwolniło się do atmosfery ok. 
40 ton bardzo toksycznego izocy-
janianu metylu. W ciągu kilku dni 
zmarło 3000 osób, a 100000 do-
znało uszczerbku na zdrowiu. 

Zdaniem Profesora zmiany 
i zrównoważony rozwój społe-
czeństw wymuszone są przez ro-
snącą populację, dążenie do coraz 
wyższego poziomu życia – a wraz 
z poziomem życia zmienia się percep-
cja ryzyka lub to, na ile chętnie tole-
rujemy ryzyko. Prof. Mannan mówił, 
że globalizacja gospodarki i  rozwój 
technologii informacyjno teleko-
munikacyjnych powoduje zmiany 
społeczne porównywalne do rewo-
lucji przemysłowej. Bezpieczeństwo 
procesowe nie może ignorować tych 
zmian. W dalszej części wykładu 
zwracał uwagę na potrzebę stwo-
rzenia ogólnych warunków bezpie-
czeństwa i harmonizacji norm. Swo-
je wystąpienie doktor honoris causa 
PŁ prof. M. Sam Mannan zakończył 
słowami – Z przyjemnością chciał-
bym powiedzieć, że w dziedzinie bez-
pieczeństwa procesowego Politech-
nika Łódzka jest jednym z wiodących 
ośrodków na świecie. Pragnę wyrazić 
swą wdzięczność za nadzwyczajne 
wyróżnienie jakie mnie dziś spotkało 
dzięki Państwa uczelni.

Prof. M. Sam 
Mannan 

doktor honoris 
causa PŁ 

w towarzystwie 
rektora 

prof. S. Bieleckiego 
i dziekana 

prof. S. Ledakowicza

foto: 
Paweł Herzog
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Profesor Sam Mannan urodził 
się w 1954 r. w Bangladeszu, gdzie 
ukończył studia inżynierskie. Dalej 
kształcił się w Norman Oklahoma 
University, w którym uzyskał sto-
pień doktora w dziedzinie inży-
nierii chemicznej w 1986 r. W roku 
2001 uzyskał tytuł profesora. Jest 
znanym na arenie międzynarodo-
wej specjalistą w zakresie bezpie-
czeństwa procesowego. Od 1997 r. 
jest Dyrektorem Centrum Bezpie-
czeństwa Procesowego im. Mary 
Kay O’Connor w Texas A&M Uni-
versity. Centrum dostarcza wiedzę 
niezbędną do praktycznego za-
pobiegania wypadkom, awariom 
i katastrofom przemysłowym. 

Dorobek naukowy prof. Man-
nana obejmuje 146 artykułów, 2 
książki, 7 rozdziałów w książkach, 
155 publikacji, 157 referatów na 
konferencjach, 12 specjalistycz-
nych opinii dla rządu USA i około 
140 gościnnych wykładów.

Słynne credo Profesora „Making 
Safety Second Nature” jest znane 
w  środowisku i stanowi wzór do 
naśladowania w procesie kształ-
cenia i szkolenia. Prof. Mannan 

Łódzkie Akademickie Centrum 
Sportowo-Dydaktyczne, które-
go pierwszy obiekt ma powstać 
w  kampusie Politechniki Łódzkiej, 
otrzyma z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki dofinansowanie w wysokości 
40 mln zł. Taką informację przekazał 

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne

w  zakresie bezpieczeństwa pro-
cesowego kieruje programem dy-
daktycznym, który rozszerza się na 
ośrodki akademickie m. in. w  Chi-
nach, Meksyku, Korei, Wenezueli, 
Indiach i Katarze.

Prof. Mannan jest również licen-
cjonowanym inżynierem eksper-
tem w stanach Texas i Luizjana oraz 
dyplomowanym ekspertem ds. 
bezpieczeństwa. Zrealizował sze-
reg projektów dotyczących bezpie-
czeństwa zakładów chemicznych, 
modelowania matematycznego, 
symulacji komputerowej proble-
mów bezpieczeństwa, oceny ry-
zyka procesowego, zastosowania 
zasad bezpieczeństwa naturalnego 
oraz wdrażania nowej dziedziny 
bezpieczeństwa, tj. inżynierii od-
porności. Wykonuje opracowania 
zlecane przez Rząd i Kongres USA, 
sprawuje rolę eksperta w Komi-
sjach rządowych badających po-
ważne awarie. Jego ekspertyzy 
wniosły cenny wkład w badania 
przyczyn katastrofy Promu Ko-
smicznego Columbia (2003) i po-
żaru w bazie paliw w Buncefield w 
Wielkiej Brytanii (2005). 

Minister 
Adam Giersz 

i prorektor 
prof. Piotr 

Szczepaniak

foto: 
Maciej Łaski

Prof. Sam Mannan uzyskał sze-
reg wyróżnień oraz prestiżowych 
nagród. W 2000 r. został uhono-
rowany nagrodą American Insti-
tute of Chemical Engineers „Za 
Służbę Społeczeństwu”, a w roku 
2008 nagrodą im. Norton H. Wal-
ton / Russell L. Miller w zakresie 
bezpieczeństwa i zapobiegania 
stratom. 

Od przeszło dziesięciu lat Pro-
fesor współpracuje z Wydziałem 
Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
Owocem współpracy są stopnie 
naukowe, długoterminowe sta-
że, wymiana naukowa, wspólne 
publikacje (12 z listy filadelfijskiej 
oraz 15 referatów na konferen-
cjach). Wiodąca pozycja Wydziału 
w kraju w dziedzinie bezpieczeń-
stwa procesowego, to duża zasłu-
ga prof. Mannana. Jego pomoc 
była cenna przy uruchomieniu 
kierunku kształcenia inżynieria 
bezpieczeństwa pracy, na którym 
aktualnie studiuje 650 studentów. 
W 2008 r. prof. Sam Mannan został 
wyróżniony odznaką „Zasłużony 
dla Politechniki Łódzkiej”.

n Ewa Chojnacka

minister Sportu i  Turystyki Adam 
Giersz podczas konferencji praso-
wej zorganizowanej 23 września 
w Politechnice Łódzkiej, a  poświę-
conej sprawom sportu i  inwestycji 
sportowych w regionie łódzkim. 
Deklarację współudziału finansowe-

go złożył też obecny na konferencji 
marszałek województwa Witold Stę-
pień. – Inwestycja jest potrzebna ca-
łemu regionowi, wkład województwa 
w  budowę Centrum Sportu będzie 
wynosił około 12 mln zł – mówił mar-
szałek. Wsparcie finansowe projektu 
obiecała też prezydent Łodzi Hanna 
Zdanowska – i jak mówiła będzie to 
kwota podobna do tej deklarowanej 
przez marszałka.

Do sfinansowania inwestycji 
potrzeba ok. 85 mln zł. Władze Po-
litechniki starają się także o dofi-
nansowanie z MNiSW. Uczelnia sfi-
nansowała dotychczas z  własnych 
środków zakup działki, konkurs 
architektoniczny oraz projekty bu-
dowlany i wykonawczy, wraz z po-
zwoleniem na budowę.                      n
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Gości powitał dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska prof. Stanisław Ledako-
wicz, a prodziekan ds. nauki – prof. 
Władysław Kamiński w krótkiej 
prezentacji przedstawił sylwetkę 
Jubilata. Mówił o tym jak barwną 
postacią jest prof. Adam Markow-
ski, który jest wybitnym specja-
listą w  zakresie bezpieczeństwa 
procesowego pełnym energii czło-
wiekiem, niezwykle pracowitym 
liderem, a przy tym technikiem za-
fascynowanym światem sztuki. 

O tym, że czasami data uro-
dzenia zupełnie nie pasuje do 
tego jak wyglądamy i jak wiele 
jest w  nas wewnętrznej młodości 
mogliśmy przekonać się słuchając 
wystąpienia Jubilata. W pełnym 
pasji wystąpieniu, które zatytu-
łował „Bezpieczeństwo procesowe 
– moje życie” mówił o swoich ży-
ciowych doświadczeniach. Ujął je 
w klamrę, którą nazwał 3D (D jak 
drzwi).

Adam Markowski urodził się 
26 sierpnia1941 r. w Nowym Są-
czu. Jest absolwentem Wydziału 
Chemicznego PŁ. Doświadczenie 
inżynierskie zdobywał m.in. w  Za-
kładach Przemysłu Barwników 

Dr hab. Adam Markowski, prof. PŁ jubileusz 70-lecia świętował wspólnie z wielo-
ma gośćmi, którzy przyszli na uroczystość do audytorium im. Sołtana.

Bezpieczeństwo procesowe – moje życie
Boruta w Zgierzu. Tam zrozumiał 
znaczenie bezpieczeństwa pro-
cesowego i docenił też wagę re-
lacji międzyludzkich. Ten okres 
określił sformułowaniem „Nie 
zostawiam za sobą zamkniętych 
drzwi”. W latach 1969-89 zdoby-
wał warsztat naukowy. Wiedział, 
że do jego rozwoju potrzebna jest 
znajomość języków obcych oraz 
literatury w badanej dziedzinie 
i  umiejętność powiązania teorii 
z  praktyką, stąd kolejne sformuło-
wanie „Nie wyważa się otwartych 

drzwi”. W  1972 r. Adam Markowski 
uzyskał stopień doktora n.t. w dys-
cyplinie inżynieria chemiczna. 
Promotorem pracy był prof. Cze-
sław Strumiłło. Od 1972 do 1981 r. 
pracował w Instytucie Inżynierii 
Chemicznej PŁ, a w latach 1981-
1985 w Nigerii, gdzie w College  
of Technology, Owerri, kierował 
Chemical Engineering and Metal-
lurgy Departament. Po powrocie 
do kraju rozpoczął badania i pracę 
dydaktyczną w zakresie bezpie-
czeństwa procesowego.

Wspominając lata 1989-2011 
prof. Adam Markowski mówił, 
że ważne jest „Pozostawienie za-
pasowych drzwi – czyli myślenie 

o  alternatywnych rozwiązaniach. 
W 1996 r. Jubilat utworzył pionier-
skie Studia Podyplomowe w dzie-
dzinie Bezpieczeństwa Procesów 
Przemysłowych, które w ramach 
11 edycji ukończyło 310 specjali-
stów. Od 2003 r. kierował Zakła-
dem Bezpieczeństwa Procesowego 
i Ekologicznego na Wydziale IPOŚ. 
Zainicjował kształcenie studen-
tów w dziedzinie bezpieczeństwa 
procesowego, początkowo na 
macierzystym wydziale, a później 
w ramach międzywydziałowych 
unikatowych studiów Inżynieria 
Bezpieczeństwa Pracy. Od 2001 r. 
zorganizował 10 Konferencji „Bez-
pieczeństwo Techniczne w Przemy-
śle”. W konferencjach tych wzięło 
udział ponad 1200 osób.

W latach 2005-2006 odbył staż 
naukowy w Mary Kay O’Connor 
Process Safety Centre Texas A&M 
University. Efektem była obroniona 
w 2006 r. rozprawa habilitacyjna. 

Dr hab. Adam Markowski, prof. 
PŁ jest od 2010 r. kierownikiem 
Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa 
Pracy. Jego dorobek naukowy 
obejmuje ponad 240 publikacji, 
opracowań monograficznych, ksią-
żek, referatów i patentów. Prowa-
dzi liczne badania i szeroką współ-
pracę z przemysłem. Był autorem 
raportów o bezpieczeństwie dla 
największych polskich zakładów 
chemicznych, wdrażał systemy za-
rządzania ryzykiem, a także opra-
cował nowe oprogramowania do 
prowadzenia oceny ryzyka proce-
sowego.

Profesor Adam Markowski jest 
gospodarzem działającej od 10 
lat Galerii „Krótko i Węzłowato…”, 
w  której tego dnia odbył się wer-
nisaż 55. wystawy pt. „Sądeczanie”.

n Ewa Chojnacka

Dr hab. 
Adam Markowski, 

prof. PŁ

foto: 
Paweł Herzog



21 Życie Uczelni 3/2011

Rozpoczyna się kolejny rok  
akademicki udziału Politechniki 
Łódzkiej w programie LLP Era-
smus. W  związku z tym Biuro 
Międzynarodowej Wymiany Stu-
denckiej (BMWS) ogłosiło kolejny 
nabór studenckich promotorów 
Programu. 

Promotorzy Erasmusa
Współpraca z promotorami 

prowadzona jest od 2009 r. Dzięki 
temu studenci planujący wyjazd 
za granicę mogą skorzystać z do-
świadczenia tych kolegów, którzy 
byli już na „Erasmusie”. Oprócz in-
formacji o procedurach i formal-
nościach wyjazdowych, oczekują 
także praktycznych wskazówek 
dotyczących pobytu za granicą. 
Studenckimi promotorami zosta-
ją czasem także ci, którzy dopiero 
planują wyjazd za granicę, a swoją 
pracę traktują jako element wła-
snych przygotowań do wyjazdu. 

Małgorzata Stępniak, promotor-
ka programu Erasmus na Wydziale 
FTIMS, tak mówi o swojej działal-
ności – Miałam szansę pomóc wielu 
studentom w podjęciu decyzji i zor-
ganizowaniu ich wyjazdu, przygoto-
wać i obsługiwać stoisko Erasmusa 
na Akademickich Targach Pracy, 
opiekować się studentami z  innych 
państw i nieustannie ćwiczyć ję-
zyki obce. Wszystko to okazało się 
świetną zabawą, a jednocześnie 
nauką pracy w zespole i nabyciem 
doświadczenia, które z pewnością 
przyda mi się w przyszłości.

Na każdym wydziale jest stu-
dencki promotor Erasmusa, które-
go „kadencja” trwa rok, choć nie-

W ubiegłym roku akademickim Politechnika Łódzka odnotowała 10% wzrost 
liczby studentów uczestniczących w programie Lifelong Learning Erasmus. Na-
sza uczelnia cieszy się także coraz większą popularnością wśród studentów za-
granicznych. Perspektywy na rozpoczynający się właśnie rok są jeszcze bardziej 
optymistyczne. 

Sukces programu Erasmus w PŁ

którzy współpracują z nami dłużej. 
Promotorzy wraz z pracownikami 
BMWS, Biura Współpracy z Zagra-
nicą IFE, Koordynatorami Wydzia-
łowymi i Erasmus Student Network 
EYE stanowią zespół programu Era-
smus w PŁ.

Students Assistane 
Office
Program Erasmus wychodzi na-

przeciw studentom także poprzez 
działalność Students Assistance 
Office (SAO), powołanego w znacz-
nej mierze dzięki zaangażowaniu 
w rozwój wymiany studenckiej pro-
rektora ds. studenckich, dr hab. inż. 
Wojciecha Wolfa, prof. nadzw. Jest 
to punkt kontaktowy znajdujący 
się w budynku Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego. Tutaj studenci 
– zarówno lokalni jak i  zagranicz-
ni – czekają codziennie na swoich 
kolegów zainteresowanych studia-
mi za granicą. SAO we współpracy 
z ESN EYE oferuje swoją pomoc tak-
że międzynarodowym studentom 
przyjeżdżającym do PŁ.

Ważnym ogniwem w zespole 
Erasmus są wykładowcy pełniący 
rolę Koordynatorów Wydziałowych 
oraz pracownicy dziekanatów zaj-
mujący się stroną administracyjną 
wyjazdów studenckich. To właśnie 
oni mogą skutecznie zmotywować 
studentów do wyjazdu na studia 
lub praktyki za granicę i okazać 
wsparcie dla ich dążeń.

Tydzień Mobilności
Najbliższym wydarzeniem or-

ganizowanym przez Zespół Era-
smusa we współpracy ze Studium 

Języków Obcych będzie drugi już 
Tydzień Mobilności, który odbę-
dzie się między 24 a 28 październi-
ka 2011 r. Ma on na celu promocję 
studiów i praktyk zagranicznych 
wśród studentów Politechniki 
Łódzkiej. Wzorem ubiegłoroczne-
go Tygodnia Mobilności obej-
mować będzie wiele spotkań, 
warsztatów i  happeningów orga-
nizowanych na wszystkich wydzia-
łach PŁ oraz w Studium Języków 
Obcych. W  tym roku wychodzimy 
z  naszą imprezą także poza teren 
PŁ, czyli do Ms Cafe w Muzeum 
Sztuki w Łodzi.

Okazuje się, że nasze działania 
procentują. W ciągu ostatniego 
roku zaobserwowaliśmy wzrost 
zainteresowania studentów udzia-
łem w programie Erasmus. W roku 
2010/2011 na studia i praktyki Era-
smus wyjechało 341 studentów, 
o 10% więcej niż przed rokiem. 
Przewidujemy, że w tym roku aka-
demickim za granicę wyjedzie 400 
studentów PŁ.

Studenci doskonale promu-
ją naszą uczelnię podczas poby-
tu w uczelniach partnerskich, co 
przekłada się na wzrost liczby 
studentów zagranicznych przy-
jeżdżających do PŁ. W tym roku 
akademickim spodziewamy się co 
najmniej 350 osób. W zestawieniu 
z liczbą studentów wyjeżdżających 
oznacza to, że udało nam się osią-
gnąć w tym względzie tak istotną 
równowagę. 

To duży sukces i zarazem moty-
wacja do dalszych wspólnych dzia-
łań. 

n Małgorzata Świt
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Impreza zorganizowana w dniu 
21 czerwca 2011 r. zgromadziła 
w nowocześnie zaaranżowanych 
wnętrzach nowego Centrum wiele 
osób z Polski i z zagranicy związa-
nych z bankiem, a także przedsta-
wicieli władz miasta i uczelni.

Jak podkreślił Sławomir S. Siko-
ra, prezes Citi Handlowy, łódzkie 
Centrum to pierwsza samodzielna 
placówka wyodrębniona ze struk-
tur bankowych, która skupia się 
na tworzeniu nowoczesnych pro-
duktów bankowych. Zmieniające 
się potrzeby firm i ich klientów 
wymagają dostarczania wysokiej 
jakości jak najlepiej dopasowanych 
usług. Innowacyjność, która od lat 
jest wpisana w działania banku Citi 
Handlowy, teraz jest wsparta dzia-
łaniami młodego i kreatywnego 
zespołu ekspertów z różnych dzie-
dzin. 

Po Singapurze i Dublinie jest to 
trzecie takie Centrum, a jego loka-
lizacja w Polsce i w Łodzi nie jest 
przypadkowa. Mówili o tym w swo-
ich wystąpieniach wiceprezydent 
Marek Cieślak i Naveed Sultan, 
Head of Global Transaction Servi-
ces for EMEA (Europe, the Middle 
East and Africa) oraz Terry O’Leary 
EMEA Oparations and Technology 
Head nawiązując do wielkiego po-
tencjału naszego miasta i zgroma-
dzonego tu intelektualnego kapi-
tału. 

Po uroczystym przecięciu wstę-
gi Andrzej Dominiak, dyrektor Cen-
trum Badań i Rozwoju Produktów 
Bankowych, zaprosił rektorów prof. 

Stanisława Bieleckiego i Włodzi-
mierza Nykiela do podpisania listu 
intencyjnego. Rektor Politechniki 
Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki 
składając podpis powiedział: Waż-
nym elementem działań uczelni jest 
podejmowanie innowacyjnych pro-
jektów wspólnie z partnerami z firm 
i przedsiębiorstw. Powstanie pierw-
szego w Polsce bankowego Centrum 
Badań i Rozwoju to dobry znak, że 
otwiera się dla naszych studentów 
i naukowców nowe pole współ-
pracy. Jestem przekonany, że bank 
Citi Handlowy zyska w Politechnice 
Łódzkiej solidnego i kompetent-
nego partnera. Nasi informatycy, 
zarówno studenci jak i pracownicy, 
niejednokrotnie już udowodnili, że 
ich rozwiązania znajdują światowe 
uznanie. Mam nadzieję, że kolejne 
powstaną tu w Centrum. Dzięki na-
szej współpracy zostaną stworzo-
ne nowe produkty, nie tylko stricte 
bankowe, ale także z innych dziedzin 
związanych z rozwojem społeczeń-
stwa opartego na wiedzy.

We wnętrzach o ciekawym wy-
stroju umieszczono na ścianach 
hasła nawiązujące do kreatywności 
i nowoczesnych rozwiązań, a także 
myśli Leonarda da Vinci, którego 
geniusz objawiał się między inny-
mi w inżynierskich konstrukcjach. 
W młodości już pisał – „Pragnę czy-
nić cuda” i ta myśl jest bardzo traf-
nym odniesieniem do intencji za-
wartych w liście podpisanym z Citi 
Handlowy.

n Ewa Chojnacka

Najlepsi pracownicy naukowo-
-badawczy jednostek naukowych, 
pracownicy centrów transferu tech-
nologii, menedżerowie innowacyj-
ności zaangażowani w pracę zespo-
łów badawczych mogą wziąć udział 
w programie stażowo-szkolenio-
wym na najlepszych w rankingu 
szanghajskim uczelniach na świecie 
np. Harvard University, University of 
California – Berkeley, Stanford Uni-
versity, Massachusetts Institute of 
Technology. Program dotyczy m.in. 
zarządzania projektami badawczy-
mi i komercjalizacji wyników badań. 
– tak Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego zachęcało do udzia-
łu w projekcie „Top 500 Innovators 
– Science, Management, Commer-
cialization”. Na początku sierpnia 
ogłoszono wyniki rekrutacji. 

Do pilotażowej edycji zgłosiło 
się 280 kandydatów, spośród któ-
rych wybrano w dwuetapowym 
konkursie 40 osób. Wśród laure-
atów są dwaj adiunkci z Politechni-
ki Łódzkiej: dr inż. Bartosz Sakowicz 
i dr inż. Przemyslaw Sękalski. Obaj 
pracują w Katedrze Mikroelektro-
niki i Technik Informatycznych. Na 
dwumiesięczny staż rozpoczynają-
cy się w połowie października mają 
pojechać do położonego w środku 
Doliny Krzemowej słynnego i pre-
stiżowego Stanford University.

Projekt „Top 500” jest realizo-
wany w ramach Działania 4.2 PO 
Kapitał Ludzki, potrwa do końca 
2014  r. i weźmie w nim udział 
łącznie do 500 osób.

n E.Ch.

Podczas uroczystego otwarcia Centrum Badań i Roz-
woju Produktów Bankowych przedstawiciele banku 
Citi Handlowy oraz rektorzy Politechniki Łódzkiej 
i  Uniwersytetu Łódzkiego podpisali list intencyjny 
dotyczący prowadzenia interdyscyplinarnych prac 
badawczych.

Citi Handlowy wspólnie 
z łódzkimi uczelniami

Do pilotażowej edycji 
zgłosiło się 280 kandy-
datów, spośród których 
wybrano w dwuetapo-
wym konkursie 40 osób, 
w tym dwie z PŁ.

Na liście 
Top 500
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Po raz w pierwszy w Politech-
nice Łódzkiej w sobotę 2 lipca 
2011  r. zostało zorganizowane 
absolutorium dla studentów 
wydziału Inżynierii Procesowej 
i  Ochrony Środowiska. W uroczy-
stości uczestniczyli studenci, któ-
rzy rozpoczęli studia w roku 2006, 
a w 2011 uzyskali absolutorium, 
tzn. zaliczyli wszystkie egzaminy 
obowiązujące ich w toku studiów, 
ale jeszcze nie obronili pracy ma-
gisterskiej. Znaczną cześć audyto-
rium, w którym odbyła się uroczy-
stość wypełnili rodzice i  najbliżsi 
zaproszeni przez studentów. Były 
też władze uczelni, które repre-
zentował prorektor ds. nauki prof. 
Ireneusz Zbiciński i władze wy-
działu.

– Ukończyliście najlepszy w  Pol-
sce wydział Inżynierii Procesowej 

Była to pierwsza w historii naszej uczelni taka uroczystość. Trzydziestu absol-
wentów otrzymało z rąk władz uczelni pamiątkowe certyfikaty oraz listy gratula-
cyjne dla rodziców.

Nowa świecka tradycja w PŁ

i Ochrony Środowiska według 
parametryzacji MNiSW. Jesteście 
w  związku tym najlepiej przygo-
towani do wykonywania zawodu. 
Życzę Wam, abyście znaleźli swoje 
miejsce na Ziemi, ale proszę, wcze-
śniej dobrze obrońcie swoje prace 
dyplomowe – powiedział podczas 
uroczystości prorektor prof. Irene-
usz Zbiciński.

Dziekan wydziału IPOŚ prof. Sta-
nisław Ledakowicz mówił, że koń-
czy się najpiękniejszy okres w życiu 
studentów i po raz drugi taki się 
nie zdarzy. Prodziekan ds. kształce-
nia prof. Piotr Kazimierski chciałby, 
aby ta uroczystość na stałe wpisała 
się w tradycje Wydziału. Pod wzglę-
dem liczby osób zatrudnionych, jak 
i liczby studentów, jest to najmniej-
szy wydział na PŁ, jednak wyróżnia 
go szereg inicjatyw i różnorodnych 

imprez integracyjnych dla pracow-
ników i studentów. 

Prof. Czesław Kuncewicz, któ-
ry przyjmował ten rocznik jako 
prodziekan ds. studenckich wspo-
minał zabawne chwile z fuksów-
ki. Życzył absolwentom przede 
wszystkim szczęścia i używając 
znanego im wcześniej rekwizytu, 
tzw. „gazrurki”, mianował ich amba-
sadorami wydziału.

Bardzo wzruszona była dr inż. 
Teresa Jamroz, prodziekan ds. stu-
denckich, główna organizatorka 
całego przedsięwzięcia, które było 
świetnie zaplanowane i przebiega-
ło w niezwykle uroczystej atmos-
ferze.

W imieniu  studentów podzię-
kowania złożyła Agnieszka Penzik 
z kierunku inżynieria chemiczna 
i  procesowa. Dziękowała swoim 
wykładowcom i mentorom, rodzi-
com i paniom z dziekanatu. Były 
kwiaty, zabawny film przygoto-
wany przez studentów, wspólne 
pamiątkowe zdjęcie oraz wiele ser-
deczności.

Dziekan prof. Stanisław Ledako-
wicz otrzymał pamiątkowe zdjęcie 
studentów żegnającego się z naszą 
uczelnią rocznika 2006-2011, które 
znajdzie się w galerii absolwentów 
wydziału. Po uroczystości, jedna 
z obecnych na niej mam opowia-
dała wzruszona, że jej syn bardzo 
chciał zostać informatykiem, teraz, 
gdy ukończył ten wydział, czuje się 
z nim tak związany, że postanowił 
zostać na studiach doktoranckich. 
Ta wypowiedź to kolejny przykład 
świadczący o poziomie kształcenia 
i atmosferze, na wydziale Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska 
w PŁ.

n Małgorzata Trocha
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Ocena wniosków dokonywana 
była przez ekspertów Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. W sumie 
do konkursu wpłynęło 228 wnio-
sków. Uzyskanie kierunku zama-
wianego to niewątpliwie dodatko-
wy prestiż zarówno dla studentów 
wyróżnionego kierunku jak i przy-
szłych ich pracodawców.

Finansowe wsparcie

Politechnika Łódzka otrzymała 
w ostatnim konkursie finansowe 
wsparcie dla kierunku matema-
tyka (studia pierwszego stopnia) 
oraz kierunku inżynieria środowi-
ska (studia pierwszego stopnia). 
Dodatkowe środki z ministerstwa 
stwarzają możliwość wzbogace-
nia oferty edukacyjnej, a co za 
tym idzie uatrakcyjnienia proce-
su dydaktycznego. Najlepsi stu-
denci, którzy rozpoczną naukę 
na studiach pierwszego stopnia 
w roku akademickim 2011/2012 
mają szansę otrzymać stypendium 
w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Inżynieria środowiska jako kie-
runek zamawiany w Politechnice 
Łódzkiej realizowana jest na Wy-
dziale Budownictwa, Architek-
tury i  Inżynierii Środowiska oraz 
Wydziale Inżynierii Procesowej 
i  Ochrony Środowiska. Wartość 
projektu to 6  789  165,76 zł. Jak 
podkreślają dr Adam Szyda z Wy-
działu BAIŚ oraz mgr Katarzyna 
Żykwińska-Rouba z Wydziału IPOŚ, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w czerwcu listę uczelni, któ-
re od nowego roku akademickiego będą realizować program „kierunków zama-
wianych” – strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. Dofinansowanie 
uzyska 39 najwyżej ocenionych projektów spośród 88, które uzyskały ocenę po-
zytywną. Do uczelni trafi łącznie 200 mln zł. Najlepsi studenci będą mogli otrzy-
mywać miesięcznie nawet 1 000 złotych stypendium. 

Kierunki zamawiane w PŁ

w  ramach kierunku przewidziano 
zajęcia wyrównawcze z matema-
tyki, fizyki i chemii oraz zajęcia 
metodą Project Based Learning. 
Praktyczne elementy kształcenia 
zostaną wsparte wykładami pro-
wadzonymi przez specjalistów 
z  przemysłu, czy wycieczkami stu-
dyjnymi do przedsiębiorstw oferu-
jących zatrudnienie absolwentom. 
Studentom zostaną też zaofero-
wane płatne staże. Prestiż kierunku 
zamawianego i korzyści, które ofe-
ruje on studentom spowodowały 
zdecydowany wzrost zaintereso-
wania kierunkiem. W odpowiedzi 
na popularność kierunku, na inży-
nierię środowiska przyjęto znacz-
nie więcej studentów niż w  ubie-
głych latach.

Od najbliższego roku akade-
mickiego kierunkiem zamawia-
nym jest także matematyka na 
studiach licencjackich. Na projekt 
„Matematyka dźwignią innowa-
cyjnej gospodarki” przyznane 
zostało dofinansowanie w kwo-
cie 7  033  184,00  zł. Także w tym 
przypadku oferowane są zajęcia 
wyrównawcze i  płatne staże. Przy-
gotowaliśmy niezwykle interesują-
cy program kształcenia. Oferujemy 
studentom uczestnictwo w finanso-
wanych przez Unię Europejską kur-
sach uatrakcyjniających kształcenie. 
Każdemu studentowi II roku propo-
nujemy kursy: „Badania operacyjne”, 
„Stosowana ekonomia matematycz-
na”, „Statystyczne opracowanie da-
nych”. Z kolei każdy student III roku 

niezależnie od wysokości średniej 
ocen będzie mógł wziąć udział 
w  kursie ułatwiającym odnalezie-
nie się na rynku pracy – do wyboru: 
język angielski biznesowy, kurs księ-
gowości, kurs analityka finansowe-
go, kurs maklerski (makler papierów 
wartościowych) – podkreśla dr hab. 
Marek Galewski, prof. PŁ z Wydzia-
łu Fizyki Technicznej, Informatyki 
i Matematyki Stosowanej.

Wzrost  
zainteresowania

W tegorocznej rekrutacji kon-
tynuowaliśmy również nabór na 
dwa kierunki zamawiane dofinan-
sowane w ramach zeszłoroczne-
go projektu: wzornictwo (studia 
pierwszego stopnia) na Wydziale 
Technologii Materiałowych i Wzor-
nictwa Tekstyliów oraz matema-
tyka (studia drugiego stopnia) na 
Wydziale Fizyki Technicznej, Infor-
matyki i Matematyki Stosowanej. 

W sumie na kierunki zamawia-
ne na studiach pierwszego stop-
nia przyjęliśmy w tym roku prawie 
750 osób: inżynieria środowiska 
– po 200 osób na każdym z dwóch 
wydziałów prowadzących ten kie-
runek, matematyka – 241, wzor-
nictwo 107. Ponadto na kierunku 
zamawianym budownictwo na I i II 
roku kształci się blisko 500 studen-
tów.

n Ewa Chojnacka
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Już w czerwcu tego roku zaczę-
liśmy sezon żeglarski podczas uro-
czystości otwarcia zrewitalizowa-
nego parku na terenie kampusu B. 
Uroczystość odbyła się 16 czerwca 
br. W tym wydarzeniu uczestniczyli: 
Prezydent Miasta Łodzi pani Hanna 
Zdanowska, przedstawiciele Uczel-
ni: JM Rektor Politechniki Łódzkiej 
prof. Stanisław Bielecki z małżonką, 
prorektorzy prof. Piotr Szczepaniak 
i prof. Wojciech Wolf oraz Kanclerz 
dr Stanisław Starzak, pani Kwestor 
mgr Jadwiga Machnicka, przed-
stawiciele związków zawodowych, 
organizacji studenckich i wielu in-
nych. Więcej na str. 13.

Kolejnym wydarzeniem, które 
już na stałe wpisało się w harmo-

W roku 2011 Klub Żeglarski Politechniki Łódzkiej rozpoczął swoje kolejne 50-lecie. 

W Klubie Żeglarskim PŁ
widłowość przebiegu zawodów 
kontrolowali sędziowie PZŻ Wacław 
Łysakowski i Ryszard Rosiński.

Aura sprzyjała zawodnikom. 
Słońce, niezbyt silny wiatr i spokoj-
ne jezioro wymagało od uczestni-
ków wielkiego kunsztu żeglarskie-
go. Losy konkurujących ze sobą 
załóg oglądała z brzegu licznie 
zgromadzona publiczność. Po 4 
biegach zwyciężyła załoga ze ster-
nikiem panią Barbarą Dziekańską. 
Drugie miejsce zajęła załoga Je-
rzego Tomczyka, a na kolejnych 
miejscach uplasowaly się załogi: 
Mirosława Urbaniaka, Andrzeja Dę-
bowskiego, Andrzeja Napieralskie-
go i Andrzeja Wiry. Wieczorem przy 
wspólnym ognisku JM Rektor wrę-
czył puchary, dyplomy i nagrody 
wszystkim zawodnikom. Podczas 
tej miłej uroczystości nagrodzono 
również uczestników Mini Regat, 
czyli zawodów dla najmłodszych 
dzieci. Nasi młodzi przyszli żeglarze 
rywalizowali ze sobą na łódkach 
klasy Optymist zakupionych w bie-
żącym roku przez władze uczelni. 
Zawodników dopingowali rodzice 
i pozostali uczestnicy mazurskiego 
spotkania. Dzieci były gorąco okla-
skiwane za umiejętności, dzielność 
i wytrwałość w pokonywaniu wy-
znaczonej trasy.

Bardzo miłą niespodziankę dla 
uczestników Regat przygotował 
Związek Nauczycielstwa Polskie-
go PŁ. Przewodnicząca Związku 
dr Barbara Kościelniak-Mucha 
wyróżniła maskotkami najmłod-
szą uczestniczkę i najmłodszego 
uczestnika regat w klasie Omega. 

Długie rozmowy, zabawa 
i wspólne szanty zakończyły to nie-
zwykle sympatyczne spotkanie.

Klub Żeglarski Politechniki Łódz-
kiej zaprasza wszystkich pracowni-
ków z rodzinami do udziału w im-
prezach w kolejnym sezonie 2012.

n Sylwia Kozłowska

Załoga 
Jerzego Tomczyka 

zajęła 
drugie miejsce 

w Regatach

foto: 
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nogram działalności Klubu Żeglar-
skiego PŁ są Regaty o Puchar JM 
Rektora Politechniki Łódzkiej. Tak 
jak w ubiegłym roku regaty odbyły 
się na Mazurach w Rogantach nad 
jeziorem Dargin w bazie Klubu. Re-
gaty zostały rozegrane 14 sierpnia 
2011. Walkę o Puchar podjęło 10 
trzyosobowych załóg składających 
się z członków Klubu Żeglarskiego 
PŁ, pracowników Politechniki i ich 
rodzin oraz dwie załogi zaproszone 
– jedna reprezentująca wspierajace-
go Klub pana Strupińskiego ze ster-
nikiem panią Barbarą Dziekańską 
i druga reprezentująca studentów 
PŁ ze sternikiem Jakubem Szyman-
kiewiczem. Do dyspozycji załóg 
oddano 12 łódek klasy Omega. Pra-
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Informatyka

W 1966 r. powstał w Politech-
nice Zakład Maszyn Matematycz-
nych i  ten moment można uznać 
za symboliczny początek Insty-
tutu Informatyki. Kilka lat póź-
niej, w  1972  r. Zakład został prze-
kształcony w  międzywydziałowy 
Ośrodek Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej (OETO), a w 1980 r. 
w  jego miejsce został utworzony 
Instytut Informatyki. Organizato-
rem i dyrektorem tych jednostek 
był prof. Edward Kącki, którego, 
wraz z wcześniej wymienionymi 

profesorami Dziubińskim i Karnie-
wiczem, zaliczyć można do trój-
ki ojców założycieli Wydziału. 
Osiem lat po powstaniu Instytu-
tu Informatyki powołany został 
Samodzielny Zakład Sieci Kom-
puterowych, którego pierwszym 
kierownikiem był doc. dr hab. inż. 
Roman Małecki. Podstawowym 
zadaniem tej placówki naukowo-
-dydaktycznej była pomoc w kom-
puteryzacji Uczelni i zorganizowa-
nie Centrum Komputerowego, co 
nastąpiło w 1992 r. Twórcą i wielo-
letnim dyrektorem Centrum był dr 
inż. Stanisław Starzak. W 2009 roku 

Zakład Sieci został włączony do  
Instytutu Informatyki.

Obecnie w Instytucie pracuje 69 
nauczycieli akademickich, w tym 5 
profesorów tytularnych i 5 dokto-
rów habilitowanych zatrudnionych 
na stanowisku profesora. W 2006 r. 
Wydział FTIMS uzyskał prawo dok-
toryzowania w dyscyplinie Infor-
matyka.

Aktualnie głównymi dziedzina-
mi badań są: sztuczna inteligen-
cja, systemy ekspertowe, oblicze-
nia inteligentne, rozpoznawanie 
i przetwarzanie obrazów, grafika 
komputerowa, rzeczywistość wir-
tualna i rozszerzona, multimedia, 
optymalizacja systemów o rozłożo-
nych parametrach, komputerowe 
systemy dla medycyny i ekologii, 
systemy komputerowe w organiza-
cji i zarządzaniu, systemy kompre-
sji danych i systemy teleinforma-
tyczne oraz wybrane zagadnienia 
modelowania i sterowania ruchem 
w sieciach komputerowych.

Efektem rozwoju naukowego 
jest systematyczny wzrost liczby 
publikacji oraz liczba i wartość wy-
konywanych w Instytucie projek-
tów badawczych. Do największych 
grantów należy projekt „Platforma 
Informatyczna TEWI” (Technologia, 
Edukacja, Wiedza, Innowacja), któ-
ra jest siecią badawczą integrującą 
potencjał naukowy polskich uczel-
ni technicznych. Celem projektu 

Mija 35 lat od momentu, kiedy w 1976 r. powstał Wydział Fizyki Technicznej  
i  Matematyki Stosowanej. W tamtym okresie liderami i dyrektorami Instytutu 
Matematyki oraz Instytutu Fizyki tworzących Wydział byli prof. Izydor Dziubiński 
i prof. Jan Karniewicz, który był też pierwszym dziekanem Wydziału. Po upływie 
4 lat, po dołączeniu do Wydziału Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 
a później po przekształceniu Ośrodka w Instytut Informatyki, Wydział zmienił na-
zwę na Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. 
Ta dość okrągła, koralowa rocznica powstania FTIMSu usprawiedliwia chęć 
przedstawienia Czytelnikom krótkiej informacji o wszystkich trzech kierunkach 
Wydziału i zarysowania perspektyw dalszego rozwoju.

FTIMSowi strzeliło 35 lat
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kierowanego przez dr hab. Lilianę 
Byczkowską-Lipińską, prof. PŁ jest 
wprowadzenie do procesu badań 
i rozwoju nowych technologii in-
formatycznych i innowacyjnych 
rozwiązań, a także transfer wie-
dzy z uczelni do przemysłu. Grant 
o wartości 13,5 miliona zł jest reali-
zowany w ramach PO Innowacyjna 
Gospodarka. Część prac badaw-
czych jest związana z regionem 
łódzkim i realizowana wspólnie 
z  łódzkimi instytucjami. Przykła-
dem jest wieloletnia współpraca 
w badaniach nad zastosowaniem 
komputerów w diagnostyce me-
dycznej prowadzona przez zespół 
prof. Piotra Szczepaniaka z Zakła-
dem Radiologii i Diagnostyki Ob-
razowej Uniwersyteckiego Szpitala 
im. Barlickiego i Centrum Diagno-
styki i Terapii Laserowej PŁ. Z kolei 
interdyscyplinarny zespół kierowa-
ny przez dr hab. Marię Pietruszkę, 
prof. PŁ wykonał wirtualne rekon-
strukcje nieistniejących już obiek-
tów, stanowiących dziedzictwo 
kulturowe miasta Łodzi. Prace były 
elementem badań nad wizualiza-
cją i popularyzacją obiektów sztuki 
i architektury.

Rangę naukową Instytutu pod-
kreśla publikowanie własnego 
czasopisma naukowego o mię-
dzynarodowym zasięgu Journal of 
Applied Computer Science. Instytut 

Informatyki organizuje 3 cykliczne 
konferencje: System Modeling Con-
trol, Computers in Medicine, Atlantic 
Web Intelligence Conference.

Instytut świadczy również usłu-
gi informatyczne dla Uczelni, np. 
realizowany w Instytucie uczelnia-
ny projekt Wirtualny Kampus PŁ- 
WIKAMP.

Instytut Informatyki może się 
poszczycić bardzo dobrymi wyni-
kami w pracy dydaktycznej, a mia-
rą jego osiągnięć są sukcesy stu-
dentów. Studenci zainteresowani 
poszerzaniem swej wiedzy działają 
w Kole Naukowym KINo (Koło In-
formatycznego Niepokoju). Pręż-
nie działające KINo realizuje wiele 
projektów w zakresie sztucznej in-
teligencji, algorytmiki, lingwistyki, 
inżynierii oprogramowania, sieci 
komputerowych, grafiki kompu-
terowej i multimediów oraz zasto-
sowania najnowszych technologii 
informatycznych. 

Od lat drużyny FTIMS uzyskują 
nagrody w Imagine Cup – najwięk-
szym na świecie konkursie techno-
logicznym dla studentów organi-
zowanym przez Microsoft (2011  r. 
– I miejsce w finałach krajowych 

razem z Katedrą Mikroelektroniki 
i Technik Informatycznych, 2010  r. 
– I miejsce w finałach krajowych, 
2009 r. – II miejsce w finałach świa-
towych, 2008 r. – III miejsce w fina-

łach krajowych, 2005 r. – III miejsce 
w finałach światowych (kategoria 
Visual Gaming), 2004 r. – IV miejsce 
w finałach krajowych).

W 2011 r. Instytut był partnerem 
w V edycji Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Wiedzy o Internecie DiaINet Ma-
sters. Półfinały konkursu odbywały 
się na terenie Politechniki Łódzkiej. 
Olimpiada z roku na rok zyskuje co-
raz większy prestiż i jest rozpozna-
walna w środowisku naukowym 
i branży IT.

Matematyka

Początki matematyki w Poli-
technice Łódzkiej sięgają 1945  r., 
a jej historię można podzielić 
na 3 okresy. Lata 1945-1970 to czas 
wrastania matematyki w  struktury 
Uczelni. W latach 1970-2004 two-
rzyła się jednostka organizacyjna 
pozwalającej kształcić studentów 
na studiach matematycznych. 
Ostatni okres to budowanie pozy-
cji naukowej Instytutu Matematyki.

W 1970 r. utworzony został 
Międzywydziałowy Instytutu Ma-
tematyki. Jego twórcą i wielolet-
nim dyrektorem był prof. Izydor 
Dziubiński. Głównym zadaniem 
Instytutu było nauczanie matema-
tyki na wszystkich politechnicz-
nych kierunkach, ale od samego 
początku kadra przygotowywana 
była do kształcenia studentów na 
studiach stricte matematycznych. 
Równolegle pracownicy Instytutu 
rozwijali swoje naukowe aspiracje. 
Już w 1972 r. powstała seria Mate-
matyka Zeszytów Naukowych PŁ. 
W 1973 r. Rada naukowa Instytutu 
uzyskała uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora nauk ma-
tematycznych – do 1987 r. wypro-
mowano 68 doktorów. W 1975  r. 
powstała specjalność Matematyka 
Stosowana, początkowo na Wy-
dziale Mechanicznym, a od 1976 r. 
na nowo powstałym Wydziale 
FTiMS. 

W 1991 r. powołany został kie-
runek Matematyka na Wydziale 
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FTIMS. Do tej pory mury naszej 
Uczelni opuściło prawie 1000 ab-
solwentów studiów matematycz-
nych. 

W 1995 r. tworzy się czasopismo 
naukowe Journal of Applied Analy-
sis (redaktor główny prof. L. Gajek). 
W 1997 r. uruchomiona została 
specjalność Matematyka Finanso-
wa i Ubezpieczeniowa, do dziś cie-
sząca się olbrzymim powodzeniem 
wśród kandydatów i studentów. 
W  1998 r. ponownie przyznano 
prawa doktoryzowania z matema-
tyki (teraz uprawnienia otrzymuje 
Wydział FTIMS) – w latach 1998-
2011 na Wydziale wypromowano 
40 doktorów nauk matematycz-
nych.

W roku 2004 stan kadrowy In-
stytutu zredukowano do 30%, 
wyłoniono z niego międzywy-
działową jednostkę dydaktyczną 
– Centrum Nauczania Matematyki 
i Fizyki. 

Nastał okres intensywnego roz-
woju naukowego kadry. Zmieniła 
się struktura wewnętrzna Insty-
tutu Matematyki. Powstały trzy 
naukowe jednostki: Zakład Zasto-
sowań Współczesnej Analizy Ma-
tematycznej, Zakład Ubezpieczeń 
i Rynków Kapitałowych, Zakład 
Modelowania Matematycznego. 

Prowadzą one badania w zakresie 
teorii mnogości, analizy rzeczywi-
stej, topologii, teorii miary i całki, 
metrycznej teorii punktów stałych, 

geometrii przestrzeni Banacha, 
analizy zespolonej, topologii róż-
niczkowej, równań różniczkowych, 
analizy nieliniowej, rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki 
matematycznej, matematyki finan-
sowej i  ubezpieczeniowej oraz za-
stosowań matematyki w naukach 
przyrodniczych. Prace naukowe 
publikowane są w najlepszych cza-
sopismach naukowych; w latach 
2009-2011 co roku ukazuje się 18 
artykułów w czasopismach wyróż-
nionych w Journal Citation Reports. 
Za jedną z publikacji w dziedzinie 
nauk aktuarialnych prof. Lesław 
Gajek i prof. Dariusz Zagrodny 
otrzymali w 2006 r. prestiżową na-
grodę The David Garrick Halmstad 
Prize. W  Instytucie w roku 2011 
realizowanych jest 5 projektów 
badawczych własnych i promotor-
skich MNiSW oraz NCN. 

Do końca 2011 r. złożony zo-
stanie wniosek o uprawnienia ha-
bilitacyjne. Umożliwia to wysoko 
kwalifikowana kadra pracowników 
naukowo-dydaktycznych złożona 
z 6 profesorów, 7 doktorów habi-
litowanych, 11 doktorów i 2 ma-

gistrów oraz kadra pracowników 
dydaktycznych złożona z 10 dok-
torów. 

Instytut ma duże sukcesy 
w  kształceniu studentów. Uzyska-
liśmy unijne środki na sfinanso-
wanie 3 projektów dotyczących 
studiów zamawianych na kierunku 
matematyka na lata 2008-2015. 

Wszystkie te działania podej-
mujemy po to, aby nasi absolwenci 
mogli być dumni i cieszyć się, że 
uzyskali zawód będący – według 
portalu CareerCast.com – jednym 
z  najbardziej atrakcyjnych zawo-
dów świata. 

Fizyka

Badania naukowe prowadzone 
w Instytucie Fizyki są realizowane 
obecnie w pięciu zespołach ba-
dawczych. Tematyka badań obej-
muje badania półprzewodniko-
wych emiterów promieniowania 
i optymalizację konstrukcji laserów 
półprzewodnikowych, problemy 
kwantowania przez deformację 
w  teorii układów całkowalnych, 
teorią funkcjonału macierzy gę-
stości elektronowej, właściwości 
fizycznych nowych materiałów 
molekularnych i badania właściwo-
ści elektrycznych cienkich warstw 
diamentopodobnego węgla, ba-
dania procesów krystalizacji z roz-
tworów i właściwości monokrysz-
tałów wraz z analizą mechanizmu 
wzrostu kryształów powstających 
w  organizmie człowieka. Badane 
jest także oddziaływanie promie-
niowania laserowego z materią.

Wyniki prowadzonych badań 
publikowane są co roku w kilku-
dziesięciu pracach, w większości 
w renomowanych czasopismach 
o  światowym zasięgu. Nie jest 
przesadą stwierdzenie, że publika-
cje pracowników Instytutu w  bar-
dzo istotny sposób przyczyniły się 
do podniesienia kategorii nauko-
wej Wydziału, przy liczącym się 
wsparciu kolegów matematyków 
i informatyków. 
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W czasie ostatnich 6 lat w In-
stytucie Fizyki wykonywano kil-
kanaście projektów badawczych 
i wdrożeniowych na łączną sumę 
przekraczająca 5 milionów złotych. 
Ilustracją projektów badawczych 
wykonywanych w IF mogą być na-
stępujące granty przyznane przez 
instytucje polskie i zagraniczne: 
•	 „Symulacja działania oraz opty-

malizacja konstrukcji półprze-
wodnikowych laserów o emisji 
powierzchniowej typu VCSEL 
wyposażonych w obszary czyn-
ne z kropkami kwantowymi oraz 
apertury tlenkowe do ogranicze-
nia rozpływu prądu i pola pro-
mieniowania” (prof. W. Nakwa-
ski, MNiSZW),

•	 „Opracowanie nowej metody 
obliczeniowej opisującej krótko 
i  dalekozasięgowe efekty kore-
lacji elektronowej za pomocą, 
odpowiednio, funkcjonałów gę-
stości i macierzy gęstości elektro-
nowej” (dr hab. K.  Pernal, prof. 
PŁ, MNISZW, projekt badawczy 
własny),

•	 „Innowacyjne technologie wielo-
funkcyjnych materiałów i struk-
tur dla nanoelektroniki, fotoniki, 
spintroniki i technik sensorowych 
(InTechFun)” (dr inż. T. Czysza-
nowski, Działanie 1.3 PO IG),

•	 „Sprężona matryca laserów typu 
VCS dla kontroli skażenia środowi-
ska i wykrywania gazów” (dr inż. 
T. Czyszanowski, Szwajcarska Na-
rodowa Fundacja Naukowa),

•	 „Accurate description of intermo-
lecular interaction energies from 
extender random chase approxi-
mation”, (dr hab. K. Pernal, Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej), 

•	 „Lasery złączowe na średnią 
podczerwień wykonane z roz-
cieńczonych azotów na podłożu 
w fosforku inolu” (dr hab. R. Sa-
rzała, prof. PŁ, MNISZW, projekt 
badawczy własny), 

•	 „Badanie właściwości elektroop-
tycznych monokryształów” (prof. 
Kucharczyk, MNISZW, projekt 
badawczy własny), 

•	 „Warstwy węglowe jako stymu-
latory zimnej emisji z półprze-

wodnikowych podłoży” (dr hab. 
E. Staryga, prof. PŁ),

•	 „Badanie procesów nukleacji 
i  wzrostu kryształów struwi-
tu w  kontekście powstawania 
kamieni moczowych” (dr hab. 
J. Prywer, prof. PŁ, MNISZW, pro-
jekt badawczy własny). 
W roku 2011 dr inż. Maciej Dems 

uzyskał w ramach programu LIDER 
finansowanie projektu „Model jed-
nomodowego lasera VCSL opartego 
na kryształach fotonicznych o dużej 
mocy i stabilnej polaryzacji promie-
niowania”. 

Jesteśmy też dumni z naszych 
studentów. Już w trakcie studiów 
część z nich włącza się aktywnie 
w nurt badań prowadzonych w na-
szym Instytucie. 

Bardzo aktywni są członkowie 
koła naukowego „Kot Schrödin-
gera”. W 2009 r studenci tego koła 
zdobyli prestiżową nagrodę w kon-
kursie „Popularyzator Nauki 2009” 
organizowanym przez PAP oraz 
MNiSW. Mamy też bliski kontakt 
z młodzieżą szkolną. Niedawno 
we współpracy z Instytutem po-
wstały klasy patronackie w trzech 
łódzkich liceach: XIII, XXIII i XXXI. 
Przyczyniamy się w ten sposób do 
promocji studiów na kierunkach 
technicznych i promocji Politech-
niki Łódzkiej. W klasach patronac-
kich realizowany jest rozszerzony 
program z  przedmiotów ścisłych, 
a uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych Instytutu.

W najbliższym czasie zamierza-
my utworzyć na Wydziale FTIMS 
studium doktoranckie, które 
wzmocni prowadzone na Wydziale 
badania naukowe i pomoże pod-
trzymać rozwój naukowy Wydziału. 
Temu rozwojowi sprzyja atmosfera 
dobrej współpracy, dzięki której 
możliwe jest rozwiązywanie nieła-
twych i wciąż nowych problemów.

n Grzegorz W. Bąk, 
Liliana Byczkowska-Lipińska, 

Piotr Liczberski, 
Włodzimierz Nakwaski

Studenci koła 
„Kot Schrödingera” 
po odebraniu 
w 2009 r. nagrody 
w konkursie 
„Popularyzator 
Nauki”

foto: 
Bogdan Janus
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Wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego przystąpiliśmy do 
działań promocyjnych mających 
na celu zachęcenie młodzieży do 
studiowania na Politechnice Łódz-
kiej. Spotykamy się z uczniami 
w  ramach targów edukacyjnych, 
konferencji, dyskutujemy na porta-
lach społecznościowych, zaprasza-
my ich na Politechnikę i odwiedza-
my w szkołach – wszystko to, aby 
jak najlepiej przybliżyć licealistom 
ofertę kształcenia w PŁ.

Politechnika  
na Salonach

Już po raz kolejny gościliśmy 
na wrześniowych „Salonach Matu-
rzystów Perspektywy 2011” w To-
runiu, Bydgoszczy oraz Warszawie. 
W tym roku byliśmy gospodarzem 
Łódzkiego Salonu. Na Wydziałach 
Mechanicznym oraz Elektrotechni-
ki, Elektroniki, Informatyki i Auto-
matyki znajdowały się stoiska wie-
lu uczelni. Specjalnie na tę okazję 
przygotowaliśmy nowe materiały 
informacyjne oraz reklamowe fol-
dery o wydziałach. W trakcie Łódz-
kiego Salonu, w ramach prezenta-
cji uczelni akademickich prorektor 
ds. kształcenia, dr hab. inż. Krzysz-
tof Jóźwik, prof. nadzw. zachęcał 
młodzież do studiowanie na PŁ, 
a  doc. dr inż. Krystyna Gołębiow-
ska-Walczak, pełnomocnik rektora 
ds. rekrutacji, omówiła zasady po-
stępowania kwalifikacyjnego. Do 
dyspozycji zwiedzających byli rów-
nież obecni na stoisku przedstawi-
ciele Sekcji Rekrutacji oraz Działu 
Promocji. Ponadto, na pytania ma-
turzystów chętnie odpowiadali re-
prezentanci wydziałów – pracow-
nicy oraz studenci.

O tym, że warto studiować na 
kierunkach matematycznych, tech-

Otwarta 
na salonach i w sieci

nicznych i przyrodniczych będzie-
my przekonywać również w  trak-
cie listopadowego spotkania, 
które odbędzie się w Politechnice 
w ramach edukacyjnej kampanii 
informacyjnej prowadzonej pod 
patronatem Ministerstwa Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego. Wspólnie 
z Uniwersytetem Łódzkim przygo-
tujemy interesujące wykłady i pre-
zentacje. Wszystko to, aby skutecz-
nie zachęcić młodzież do wyboru 
kierunków technicznych. 

Drzwi Zawsze Otwarte

Rozpoczęliśmy również cykl 
spotkań na Politechnice i wyjaz-
dów, związanych z akcją „Drzwi 
Zawsze Otwarte”. Przez cały rok 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych mogą nas odwiedzać. Zajęcia 
laboratoryjne z fizyki, chemii, bio-
logii, interesujące wykłady, spacer 
po kampusie, zwiedzanie politech-
nicznych pałacyków – to tylko nie-
które punkty programu organizo-
wanych przez nas spotkań. 

Politechnika w sieci

Rękę na pulsie trzymamy rów-
nież w Internecie. Wykorzystujemy 
w tym celu tak popularne obecnie 
media społecznościowe. Swoje 
strony mamy na facebooku, twit-
terze, blipie. Politechniczna spo-
łeczność na facebooku liczy ponad 
3800 fanów i co nas szczególnie 
cieszy – stale rośnie! Dzielimy się 
również zdjęciami i publikacja-
mi, które dostępne są na takich 
portalach jak: slideshare i flickr. 
O  ciekawych przedsięwzięciach, 
spotkaniach czy konferencjach 
informujemy kandydatów na na-
szym blogu. 

n Anna Boczkowska

Trzy lata temu do studentów 
Wydziału Elektrotechniki, Elektro-
niki, Informatyki i Automatyki oraz 
Wydziału Organizacji i Zarządza-
nia, dołączyli studenci Wzornictwa 
z  Wydziału Technologii Materiało-
wych i Wzornictwa Tekstyliów. Pro-
gram praktyk dostosowany jest do 
charakteru danej specjalizacji. 

Każdego roku studenci roz-
poczynają praktyki od spotkania 
z  władzami Nowgorodzkiego Uni-
wersytetu Państwowego, a następ-
nie poznają specyfikę wydziału 
swoich rosyjskich rówieśników.

W czasie dwutygodniowego 
pobytu studenci Wzornictwa z In-
stytutu Architektury Tekstyliów 
Wydziału TMiWT poznali między 
innymi metody tradycyjnego zdo-
bienia tkanin i porcelany, różne 
techniki haftu, wykonali tkaniny na 
krośnie ręcznym, a przede wszyst-
kim mieli kontakt z rosyjską kulturą 
oraz wzornictwem.

Po obowiązkach wynikają-
cych z praktyk studenci zwiedzali 
miasto oraz znajdujące się w nim 
muzea. Organizowane były liczne 
wycieczki poza Nowgorod, mię-
dzy innymi wyprawa do klasztoru 
w mieście Voldai, zwiedzanie mu-
zeum dzwonków czy starej wioski 
Vitosławice, której początki sięgają 
dwunastego wieku. 

Był też czas na krótki, lecz bar-
dzo aktywny wypoczynek, jak np. 
integrujący polskich i rosyjskich 

Studenci 
Wzornictwa 

na praktykach 

Politechnika Łódzka już 
od 43 lat współpracu-
je z  Uniwersytetem im. 
J. Mądrego w Wielkim 
Nowgorodzie. Jej efek-
tem są m.in. wymienne 
praktyki studenckie.
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studentów rejs po rzece Wołchov 
i jeziorze Ilmen. 

Instytut Architektury Teksty-
liów współpracuje z Nowgorodz-
kim Uniwersytetem Państwowym 
już od trzech lat, natomiast po 
raz pierwszy w tym roku studenci 
Wzornictwa zorganizowali wysta-
wę swoich tkanin oraz projektów 
plastycznych. Było to możliwe 
dzięki pomocy tamtejszej Polonii 
oraz uprzejmości Biblioteki Miej-
skiej „Czitaj Gorod”. Wystawa przy-
ciągnęła mnóstwo ludzi. Obecność 
mediów świadczyła o tym, że wy-
stawa była poważnym wydarze-
niem w życiu miasta.

Po otrzymaniu świadectwa 
ukończenia praktyk nadszedł czas 
rozstania z Nowgorodem i tym sa-
mym przyszedł czas na zwiedzanie 
Sankt Petersburga. 

Studenci podziwiali komnaty 
Carskiego Sioła, fontanny i ogrody 

Peterhofu i dzieła sztuki w Ermita-
żu. Równie piękna jest panorama 
miasta oglądana podczas rejsu po 
kanałach miasta, rzece Newie oraz 
po zatoce fińskiej. 

Dzień po powrocie polskich 
studentów, rozpoczęły się w Ło-
dzi praktyki studentów Nowgo-
rodzkiego Uniwersytetu. Goście 
uczestniczyli w organizowanych 
dla nich zajęciach, takich jak tkanie 
na krośnie z mechanizmem Żakar-
da czy kreowanie strojów z papie-
ru na manekinie. Studenci poznali 
też procesy produkcyjne z zakresu 
włókiennictwa wizytując zakłady 
Dywilan i Fako, czy mdh. 

W tym roku po raz pierwszy od-
była się konferencja „Perspektywy 
Współpracy Politechniki Łódzkiej 
z Ukraińskimi i Rosyjskimi Ośrod-
kami Badawczymi” zorganizowana 
przez Wydział Organizacji i Zarzą-
dzania. Na tej imprezie studenci 

Wzornictwa pod kierunkiem mgr 
Aleksandry Wereszki i prof. Andrze-
ja Nawrota zaprezentowali swoje 
prace organizując specjalnie na tę 
okazję pokaz mody.

Po zakończeniu praktyk studen-
ci wyruszyli na wycieczkę po Polsce 
– do Częstochowy, Zakopanego, 
Krakowa oraz Warszawy, z której 
wrócili do Rosji. 

Kontakt z obcą kulturą jest nie-
zwykłym i niezapomnianym do-
świadczeniem. Jest szczególnie 
ważny dla młodych projektantów, 
dla których każda nowość może 
stać się inspiracją do twórczej dzia-
łalności. Praktyki w Rosji umożli-
wiły poznanie innej kultury i stylu 
życia mieszkańców oraz pozwoliły 
na swoiste cofnięcie się w czasie 
– przyjrzenie się z bliska narodo-
wi o  tak bogatym dziedzictwie 
i  burzliwej historii. Mogliśmy po-
dziwiać architekturę i wzornictwo 
różnych okresów: począwszy od 
najstarszych cerkwi w Nowgoro-
dzie, przez czasy socrealizmu, aż 
do współczesności, poznawać je 
przez zajęcia praktyczne przybliża-
jące tradycje ludowe. 

Wymiana studencka z Rosją jest 
niewątpliwie ciekawym doświadcze-
niem i może stać się największą przy-
godą życia. Będąc w Rosji studenci 
poznają wiele miłych i sympatycz-
nych osób, z którymi później utrzy-
mują stały kontakt. Poznanie kultury 
i wzornictwa Rosji jest dla studentów 
Instytutu Architektury Tekstyliów 
przeżyciem bardzo inspirującym, czy 
to przy tworzeniu nowych projek-
tów, czy przy wyborze tematu pracy 
licencjackiej lub magisterskiej.

Uczestnicy wyjazdu mają na-
dzieję, że współpraca Instytutu 
z  Nowgorodzkim Uniwersytetem 
Państwowym będzie trwała jeszcze 
długie lata, aby jak najwięcej stu-
dentów mogło zobaczyć i przeżyć 
to, co widzieli i przeżyli studenci 
biorący udział w zagranicznych 
wymiennych praktykach studenc-
kich Łódź – Nowgorod.

n Marcin Barburski 
Michał Góralczyk

Praca rosyjskich 
studentów 

podczas tworzenia 
sukni z papieru

foto: 
Marcin Barburski
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W tym roku przyjechało 90 
osób. Pochodzą z krajów całej Eu-
ropy, a także z Chin, Hong Kongu, 
Japonii, USA, Jordanii, Tunezji, Li-
banu, Iranu, liczną grupę stanowili 
też studenci z Ameryki Łacińskiej, 
w tym z Brazylii, Kolumbii i Mek-
syku. Wśród tegorocznych prakty-
kantów brakowało tylko przedsta-
wicieli Australii.

Zorganizowaliśmy dla nich miej-
sca praktyk w wielu instytutach 
i  katedrach Politechniki Łódzkiej 
oraz w licznych zakładach i firmach 
działających w Łodzi – mówi dr Do-
rota Rylska, pełnomocnik rektora 
ds. praktyk IAESTE. – Przyjmujemy 
na praktyki IAESTE największą licz-
bę studentów w Polsce, a co więcej, 
przyjmujemy i wysyłamy na praktyki 
taką liczbę studentów, jak niektóre 

Praktykanci IAESTE spotkali się z władzami Politechniki Łódzkiej. Stu-
denci z 31 krajów całego świata wypełnili Salę Senatu 21 lipca 2011 r. 
Dla większości było to pierwsze spotkanie w tak licznym gronie, bo-
wiem zazwyczaj spędzali czas w miejscu pracy lub w mniejszej grupie 
znajomych.

Praktykanci z całego świata

kraje zrzeszone w programie IAESTE 
– choćby Finlandia, Norwegia, Szwe-
cja, Meksyk czy Japonia. 

Zagranicznych studentów cie-
pło powitał rektor prof. Stanisław 
Bielecki. Podkreślił jak cieszy go 
widok tylu młodych ludzi z tak 
wielu krajów. Jesteście nową twa-
rzą świata – mówił – to od Waszych 
talentów zależy jego rozwój i przy-

szłość. Nawiązując do internacjona-
lizacji, jako jednego z elementów 
misji naszej uczelni, zaakcentował 
znaczenie wymiany studenckiej, 
w  tym międzynarodowych prak-
tyk. Bardziej szczegółowo Łódź 
i  Politechnikę Łódzką przedstawił 
prorektor ds. studenckich dr hab. 
Wojciech Wolf, prof. nadzw. 

Każdy ze studentów przedsta-
wiał się mówiąc z jakiego pochodzi 

kraju. Mieszanka była iście świato-
wa! Wśród praktykantów przeważa-
li informatycy, architekci, mechani-
cy i chemicy. W Łodzi mieli spędzić 
od 6 do 8 tygodni, pracując, zwie-
dzając nasze miasto i Polskę. Ich 
wrażenia są bardzo dobre. Podoba 
im się Łódź, większości odpowiada 
polska kuchnia, żartują, że piwo jest 
tanie – opowiada dr Dorota Rylska. 
– A tak na serio – Claudia z Brazylii 
mówi, że jak większość Brazylijczy-
ków myślała, że Polska jest brzydka, 
ale niedawno byli tu jej znajomi. Jest 
cudnie – reklamowali. I ona się nie 
zawiodła. Podobało się jej wybrzeże, 
ale chwali też Łódź – ma niesamowi-
ty klimat, zaskakuje ją na przykład, że 
w łódzkich klubach wszyscy tańczą, 
że znają gorące rytmy Ameryki Ła-
cińskiej. Studentów pochodzących 
ze wschodniej Azji – a byli w  tym 
roku przedstawiciele Hongkongu, 
Macao, Korei Południowej, zadzi-
wiło jak wiele jest u nas restauracji 
z azjatyckim jedzeniem.

Wszyscy byli zakwaterowani 
w  akademikach Politechniki Łódz-
kiej, co sprzyjało integracji. Wspól-
nie gotowali potrawy typowe dla 
ich krajów, które serwowali kolegom 
na Wieczorze Narodowym. Wiele ze 
sobą rozmawiali o swoim życiu, oby-
czajach, nauce. To najlepsza lekcja 
poznania i zrozumienia odmienno-
ści kolegów z całego świata i główna 
misja IAESTE – podkreśla dr Dorota 
Rylska. 

Gośćmi opiekowali się studenci 
Politechniki Łódzkiej – członko-
wie Komitetu Lokalnego IAESTE 
uczelni. Emilka, Ewelina, Mateusz 
prowadząc „recepcję non-stop” dla 
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W kategorii „Inicjatywy” doce-
niono Ogólnopolskie Warsztaty 
Architektoniczne OSSA 2010 za 
propagowanie wśród przyszłych 
architektów niekonwencjonalnego 
podejścia do projektowania i twór-
czego spojrzenia na przestrzeń pu-
bliczną. 

Organizatorami warsztatów byli 
studenci związani z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Studentów Archi-
tektury oraz z Kołem Naukowym KĄT 
Instytutu Architektury i Urbanistyki 
PŁ – cieszy się z wyróżnienia Rafał 
Jóźwiak ze SKN KĄT. – Zostaliśmy 
docenieni i wyróżnieni spośród 
ogromnej (rekord! – ponad 400) licz-
by zgłoszeń, jako jedna z 4 najcie-
kawszych inicjatyw w Łodzi w ubie-
głym roku!

OSSA, czyli Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Studentów Architek-
tury powstało w 1997 roku z ini-
cjatywy studentów, którzy chcieli 
poszerzyć swoje horyzonty i zdo-
być dodatkowe doświadczenie 
zawodowe. Stowarzyszenie skupia 
studentów ze wszystkich uczelni 

w Polsce prowadzących kierunek 
architektura. Warsztaty OSSA dają 
studentom możliwość rozwoju, 
ale również stwarzają okazję do 
poznania miasta, co roku innego, 
i jego problemów.

Rafał Jóźwiak – Tematem warsz-
tatów, które odbyły się w październi-

ku 2010 roku w Łodzi była ulica Piotr-
kowska. Zdaniem organizatorów 
główna ulica miasta powinna zostać 
poddana głębokiemu procesowi 
„defragmentacji”, czyli pewnemu 
uporządkowaniu, zarówno funkcjo-
nalnemu jak i estetycznemu. Tylko 
sukcesywne działanie od projektu do 
realizacji, z uwzględnieniem ocze-
kiwań mieszkańców, jest w stanie 
ponownie zdefiniować Piotrkowską. 
Studenci uczestniczący w warszta-
tach zostali poproszeni o uwzględ-
nienie tego aspektu w swoich rozwa-
żaniach i propozycjach. Oczywiście 
oczekiwania zostały spełnione, cze-
go efektem było przygotowanie 9 
interesujących projektów.

n E.Ch.

zagranicznych koleżanek i kole-
gów praktycznie nie rozstawali się 
ze swoimi podopiecznymi – chwali 
swoich współpracowników dr Ryl-
ska. – Być może to właśnie tu w Łodzi 
narodzą się międzynarodowe przy-
jaźnie, sympatie a może i poważniej-
sze związki. Politechnika Łódzka ma 
już na swoim koncie IAESTE-owskie 
międzynarodowe małżeństwa! 

Zdobycie miejsc na praktyki 
w  łódzkich firmach wymaga od dr 
Rylskiej coraz większych starań. 
– Marka Politechniki Łódzkiej jest 
w światowym środowisku IAESTE 
bardzo dobrze rozpoznawalna, nie 
możemy więc pozwolić sobie na 
zorganizowanie takich praktyk, któ-
re nie będą źródłem podnoszenia 
zawodowych kwalifikacji. Nasza 
rzetelność skutkuje tym, że studenci 
Politechniki dostają z giełdy praktyk 
bardzo dobre oferty – mówi pani 
pełnomocnik. W PŁ w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat w programie 
IAESTE wzięło udział niemal 1600 
studentów.

Organizacja IAESTE (The In-
ternational Association for the 
Exchange of Students for the 
Technical Experience) założona 
w 1948 roku w Londynie zrzesza 
obecnie ponad 60 pełnopraw-
nych członków oraz ponad 20 
krajów stowarzyszonych, które 
ściśle z nią współpracują. Polska 
uczestniczy w programie IAESTE 
od roku 1959. 

Ogólnoświatowa wymiana 
praktyk studenckich umożliwia 
studentom weryfikację nabytej 
w czasie studiów wiedzy, zdoby-
cie doświadczeń zawodowych 
i  naukowych, szerzenie między-
narodowego zrozumienia i  do-
brej woli między studentami 
niezależnie od rasy, koloru, płci 
i wyznania, a także nawiązywanie 
kontaktów ze studentami innych 
narodowości oraz doskonalenie 
zdolności językowych

n Ewa Chojnacka

Plebiscyt „Punkty dla Łodzi” wyróżnia działania, ini-
cjatywy i inwestycje warte naśladowania. Jego orga-
nizatorem jest Grupa Pewnych Osób, działająca na 
rzecz poprawy wizerunku Łodzi. 

Docenione warsztaty 
architektów w Łodzi

Architekci 
przy pracy

foto: 
Paweł Połetek
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Tworzenie gier studenci realizo-
wali w ramach tzw. project based 
learning, czyli kształcenia zoriento-
wanego na projekt. W towarzyszą-
cym tym zajęciom konkursie wy-
startowało 10 sześcioosobowych 
zespołów. Choć każdy ze studentów 
specjalizował się w określonym za-
daniu związanym z powstawaniem 
gry, to efekt końcowy w dużym 
stopniu zależał od ich umiejętności 
grupowego współdziałania – mówi 
dr Adam Wojciechowski, współor-
ganizator konkursu. Przygotowa-
ne wersje pełniące rolę demon-
stracyjną (tzw. grywalne demo) są 
autorskim dziełem każdej z grup. 
Gra komputerowa zaawansowana 
w tym stopniu służy zazwyczaj pro-
fesjonalnym firmom do poszukiwa-

Po raz trzeci studenci informatyki z Wydziału Fizyki Technicznej, Informa-
tyki i  Matematyki Stosowanej PŁ przygotowali wersje demonstracyjne 
gier komputerowych, które ocenili producenci i wydawcy gier. Tegoroczny 
konkurs zespołowego tworzenia gier komputerowych został rozstrzygnię-
ty 30 czerwca. Główną nagrodą był puchar ufundowany przez JM Rektora 
PŁ oraz czek przyznany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Projekt na grę

nia funduszy na realizację w pełni 
komercyjnego produktu – podkreśla 
dr Adam Wojciechowski.

Zainteresowanie konkursem 
wykazały firmy z branży gier kom-
puterowych, takie jak znana z gry 
„Wiedźmin” firma CD Projekt z War-
szawy i krakowski producent i wy-
dawca gier firma Teyon Software 
and Entertainment, która od tego 
roku otwiera swoją filię w Łodzi 
oraz znana z mniejszych tytułów 
firma one2tribe. Ich przedstawi-
ciele byli członkami jury konkursu 
i oceniali gry pod kątem warto-
ści rynkowej. Konkurs został też 
wsparty patronatem Polskiego To-
warzystwa Informatycznego. 

Jurorzy podkreślali wysoki po-
ziom zaprezentowanych wersji 

demonstracyjnych gier. Specjal-
ność technologie gier i symu-
lacji komputerowych powstała 
w PŁ 7  lat temu i jest najstarszą 
specjalnością tego typu w kraju. 
Mamy w tej dziedzinie ogromne 
doświadczenie, a studenci znaj-
dują pracę często jeszcze przed 
obroną pracy dyplomowej. Przed-
stawiciel firmy z Krakowa był pod 
wrażeniem wiedzy, umiejętności 
i  pomysłowości naszych studen-
tów. Każdy z  projektów miał coś 
godnego uwagi, świetne były 
pomysły na fabułę podkreśloną 
specjalnie skomponowaną muzy-
ką i efektami dźwiękowymi, a to 
wszystko zrealizowane przy wyko-
rzystaniu wielu zaawansowanych 
i różnorodnych  mechanizmów 

Zwycięski zespół 
i dr Adam 

Wojciechowski, 
współorganizator 

konkursu 

foto: 
Jacek Szabela
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związanych z projektowaniem tak 
specyficznego produktu jakim jest 
komputerowa gra.

Nagrodami  
i dyplomami  
wyróżniono cztery 
zespoły. 

Pierwsze miejsce i główną na-
grodę jury przyznało zespołowi 
„Undead Squad” w składzie: Krzysz-
tof Tracz, Andrzej Dominowski, 
Piotr Wójcik, Łukasz Michalski i Bar-
tosz Herman. Zaprezentowali oni 
grę „Pyramiden”, która łączy w sobie 
taktyczną rozgrywkę w  czasie rze-
czywistym z elementami survival-
-horroru. W sekretnej bazie znajdu-
jącej się na Spitsbergenie po ataku 
terrorystów uwolnione zostają proto-
typy broni bioorganicznej – opowia-
dają studenci. – W grze dowodzimy 
oddziałem najemników starając się 
odkryć tajemnicę bazy i wydostać się 
z niej... żywi. Wchodząc coraz głębiej 
do wnętrza bazy gracz odkrywa 
wyniki tajnych eksperymentów, po-
znaje prawdę o swoim pracodaw-
cy. Gra rozwija m.in. umiejętności 
kierowania zespołem, zarządzania 
swoimi zasobami, podejmowania 
decyzji i obierania taktyki prowa-
dzącej do zwycięstwa. 

Za styl i klimat gry „One-Eight-
-Seven” został wyróżniony ze-
spół „Redbery Games”. Zanurz się 
w brudnym, bezwzględnym i pozba-
wionym zasad świecie przestępczo-
ści zorganizowanej w przepełnionej 
akcją strzelaninie TPP (widok z  per-
spektywy trzeciej osoby – od red.) 
– zachęcają do gry jej autorzy: Ka-
mil Zygmuntowicz, Tomasz Kłapsia, 
Marcin Jędrzejewski, Michał Tur-
kowski, Joanna Rapiejko i  Daniel 
Dworak. – Dla Jacka Reda, gang-
stera pnącego się po drabinie mafij-
nej hierarchii, ta noc zapowiadała 
się niepozornie. Spotkanie w  barze 
z bratem i powrót do swojej ukocha-
nej. Niestety w jednej chwili wszystko 
zamienia się w piekło. Brat zostaje 
zamordowany, a Jack musi walczyć 

o przetrwanie i odkryć kto zlecił eg-
zekucję. 

Wyróżnienie za animację i grafi-
kę gry „Przeklęta Krucjata” otrzymał 
zespół „Pędzące imadła” w składzie 
Mateusz Janczewski, Michał Che-
mijewski, Mateusz Kardas, Marcin 
Krasowski, Tomasz Dziuda. „Prze-
klęta Krucjata” to gra o niepokornej 
grzesznicy, która wobec nadcho-
dzącego sądu ostatecznego ucieka 
od potępienia. W naszych głowach 
zrodził się pomysł na hack’n’slasha 
(dominującą rolę w rozgrywce od-
grywa zabijanie potworów, zdoby-
wanie doświadczenia i rozbudowy-
wanie statystyk postaci – od red. za 
wikipedia), który będzie przypierał 
do muru wyglądem, dynamiką ak-
cji, nieszablonowo przedstawianą 
fabułą oraz nietuzinkowym humo-
rem – mówi Mateusz Janczewski 
– Bohaterka uciekła z pradawnego 
zakonu, by zmienić swoje życie. Na 
jej drodze staną bestie z piekieł oraz 
potężni obrońcy niebios. Kobieta, by 
osiągnąć swój cel i stanąć twarzą 
w twarz z  bóstwem zasiadającym 
na Niebiańskim Tronie musi stać się 
ziemskim uosobieniem zła. Więcej 
studenci nie ujawniają – Po co od-
dawać komuś fajny i gotowy pomysł 
– pisze na swoim blogu Mateusz.

Gra „Rise of the Fallen Lords” 
wykonana przez zespół „Hellwom-
bats” otrzymała wyróżnienie za 
spójność rozgrywki. Akcja obser-
wowana jest oczami bohatera, któ-
rego bronią (jako maga) są potęż-
ne zaklęcia. Zaklęcia rzucane są za 
pomocą magicznej laski, w  której 
umieszcza się magiczne kamienie 
(każdy kamień reprezentuje jeden 
czar). Damian Nowakowski, Adrian 
Lebioda, Tomasz Stark, Michał Bin-
kowski i Anna Bartniak w  skróto-
wym opisie gry, takim jaki zazwy-
czaj umieszczany jest na odwrocie 
jej opakowania piszą: Dobrego 
maga wyróżniają dwie rzeczy – moc 
jego kamieni i wielkość jego wie-
ży. Jednak każdy mag pamięta, że 
z  wielką wieżą wiąże się wielka od-
powiedzialność, więc gdy armia go-
blinów w czasie palenia pobliskich 

wiosek daje ujście swojej artystycz-
nej wenie na murze Twojej wieży, 
nie może im to ujść płazem. Zbierz 
swoje magiczne kamienie, połącz je 
w śmiercionośne kombinacje i za-
ładuj nimi swoją laskę aby pokazać 
tym pokurczom, że niektóre rzeczy 
robi się tylko raz w życiu. Obudź le-
gendarnych Upadłych Lordów i  ze-
mścij się z nimi na Wielkim Złu za 
zbezczeszczenie wieży (dopiero co 
ją remontowałeś!) w tej pełnej akcji 
i sarkastycznego humoru grze.

Zdaniem dr. Adama Wojcie-
chowskiego udział w zajęciach, 
w których tworzy się projekt wyma-
gający połączenia wielu umiejęt-
ności i wiedzy z różnych obszarów 
informatyki, jest dla studentów 
bardzo dobrym przygotowaniem 
do wejścia na rynek pracy, w tym 
przypadku do przemysłu gier kom-
puterowych. Choć na spektakularne 
sukcesy trzeba jeszcze poczekać, bo 
w tej branży trzeba talentu i… cierpli-
wości – mówi dr Wojciechowski – to 
jednak fakt, że np. firma Teyon otwie-
ra swoją filię w Łodzi jest dobrym zna-
kiem. Jak mówił Łukasz Majchrzak, 
kierownik łódzkiego oddziału firmy 
– to jakość kształcenia studentów Po-
litechniki Łódzkiej spowodowała, że 
na lokalizację wybraliśmy Łódź. 

Mateusz Janczewski podsumo-
wuje semestr pracy nad projektem 
„Przeklęta krucjata” – To był nie tyl-
ko czas, w którym uczyliśmy się roz-
wijać umiejętności techniczne. To 
przede wszystkim okres, w którym 
poradziliśmy sobie z presją czasu, 
problemami w grupie oraz poszuki-
waniem motywacji do pracy. To pół 
roku było świetnym otwarciem się 
na branżę game devu (tworzenia 
i wydawania gier – od red.) poprzez 
zrealizowanie projektu, który może 
stać się naszą wizytówką.

Laureaci dwóch poprzednich 
edycji dostali się do finałów świato-
wych konkursu Microsoft Imagine 
Cup w kategorii „Game Develop-
ment”, a ci którzy skończyli już stu-
dia pracują w firmach tworzących 
gry komputerowe. 

n Ewa Chojnacka
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Mikrofony, dźwięki reporterskie, „meryci” i techniczni, serwisy pisane w ostatniej 
chwili, spotkania, zabawa, muzyka. To wszystko i więcej czeka na Ciebie podczas 
naszej krótkiej podróży do Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej

Radiowa przygoda trwa!
heble. Muzyka, jakiej nie usłyszy-
cie w żadnym innym radiu powoli 
cichnie, a do uszu słuchaczy docie-
ra rozmowa nagrana przez reporte-
ra. Po chwili na antenie przemawia-
ją prowadzące. 

– Lubię prowadzenie audycji, ale 
zdecydowanie bardziej bawi mnie 
praca reportera. To świetna moż-
liwość do poznania nowych ludzi. 
Niekoniecznie znanych i sławnych, 
choć i tacy się zdarzają, ale przede 
wszystkim ciekawych, z własnymi 
niepowtarzalnymi historiami – 
mówi Magda.

Życie Żaka płynie nie tyl-
ko w  „nowym studiu”, z którego 
emitowane są audycje na żywo. 
W  pokoju obok, tzw. „piątce” słu-
żącej za newsroom, reporterzy 
wracający z  miasta montują przy 
komputerach materiały dźwięko-
we – w slangu zwane „dźwiękami”. 
W  przepastnych pokojach Żaka 
znajdziemy również płytotekę, 
gdzie na półkach stoją tysiące płyt 
z niestandardową, awangardową 
muzyką. Za chwilę redakcja mu-
zyczna, czyli osoby odpowiedzial-

ne za profil muzyczny radia będą 
ustalać utwory promowane w ko-
lejnym tygodniu – płyty tygodnia 
oraz tzw. „powerplay”. W „starym” 
studiu kandydaci nagrywają prób-
ne audycje. Po wielu nagraniach 
„na taśmę” i zaakceptowaniu przez 
szefa programowego, audycja bę-
dzie mogła trafić na „ramówkę”. 
W  pokoju socjalnym po drugiej 
stronie korytarza – tzw. „osiemna-
stce” członkowie redakcji promocji 
pracują nad nową listą organizacji, 
z  którymi radio chce współpraco-
wać.

Żak to zwyczaje i zasady, które 
wykuwały się przez lata – w tym 
roku radio obchodziło swoje 52. 
urodziny. Wszyscy przychodzą-
cy do radia są ze sobą na „ty”, bez 
względu na wiek. A znajdziemy 
tu osoby od 16 do ponad 50 lat. 
Żakowcy dzielą się na pracowni-
ków – osoby zasłużone, z przy-
najmniej rocznym stażem w radiu 
oraz kandydatów, którzy do tego 
miana dopiero aspirują. Pracow-
nicy dzielą się z kolei na meryto-
rycznych, tzw. „merytów”, czyli pro-

Za wielkim stołem z dziesiątka-
mi przycisków, pokręteł i suwaków 
siedzi zdenerwowany chłopak. 

– 15 sekund! – krzyczy.
Znajdujemy się w Studenckim 

Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. 
Wielki panel z przyciskami to stół 
realizatorski, a chłopak jest pra-
cownikiem technicznym radia, czy-
li „techem”. Za chwilę kolejne wej-
ście antenowe. Po drugiej stronie 
szyby, w studiu dwie prowadzące 
planują swój występ na antenie. 

– Zaczniemy od dźwięku nr 4, 
a  potem, dopiero potem nasze wej-
ście – mówi Magda Dąbek, jedna 
z prowadzących.

Trwa „Radiochłodnik”, sztanda-
rowa popołudniowa audycja Żaka. 
W reżyserce dzielny realizator bły-
skawicznie przekręca odpowiednie 
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Motywem tego bezpreceden-
sowego przedsięwzięcia naszej 
uczelni była chęć skierowania 
oferty przede wszystkim do stu-
dentów z Ukrainy, jako kraju uzna-
nego przez polskie uczelnie za 
priorytetowy kierunek współpracy. 
Politechnika chce zwiększyć liczbę 
studentów zagranicznych, którzy 
łatwo się adaptują do realiów życia 
i studiów w Polsce. 

Tegoroczna rekrutacja miała 
na celu nie tylko przyjęcie jak naj-
większej liczby zdolnych studentów, 
ale także wypromowanie naszej 
uczelni poprzez nagrodzenie naj-
lepszych kandydatów bezpłatnymi 
miejscami na studiach w Politech-
nice Łódzkiej – mówi Ina Akhtyrska 
z  Działu Współpracy z Zagranicą, 
prowadząca promocję PŁ m.in. na 
rynku ukraińskim.

Zgodnie z przyjętą 30 marca 
tego roku uchwałą Senatu PŁ od 
najbliższego roku akademickiego 
bezpłatne studia w naszej uczelni 
miało podjąć 26 cudzoziemców 
z  krajów spoza Unii Europejskiej, 
jednak rezultaty prac specjalnie 
powołanej w tym celu Komisji 
przerosły nasze oczekiwania. Bez-
płatne miejsca otrzymało w  ra-
mach konkursu aż 31 osób z takich 
krajów jak Ukraina (23 studentów), 
Białoruś (4 studentów), Rosja (3 
studentów) oraz jeden student 
z  Pakistanu. Te osoby zostały wyło-

Sukcesem zakończyła się akcja zapocząt-
kowana uchwałą Senatu Politechniki Łódz-
kiej o przyjęciu bez pobierania opłat za 
studia 26 cudzoziemców pochodzących 
z państw spoza UE. 

Nie zapłacą 
czesnego

nione spośród 55 kandydatów za-
chęconych możliwością nieodpłat-
nego studiowania w naszej uczelni 
– podkreśla z satysfakcją Katarzyna 
Misztela z  Biura Międzynarodowej 
Wymiany Studentów, która przyj-
mowała dokumenty od kandyda-
tów z zagranicy. 

Największą liczbę bezpłatnych 
miejsc zapewniły Wydział Organi-
zacji i Zarządzania, bo aż 10, Wy-
dział Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki (6) oraz 
Wydział Budownictwa, Architektu-
ry i Inżynierii Środowiska (4). 

Warto również wspomnieć, że 
we wrześniu odbył się kurs języka 
polskiego dla studentów z Ukrainy, 
Białorusi, Rosji i Turkmenistanu zor-
ganizowany wspólnie przez Dział 
Współpracy z Zagranicą oraz Stu-
dium Języków Obcych PŁ. Na kurs 
przyjechały 23 osoby, które częścio-
wo znają język polski i chcą popra-
wić swoje umiejętności językowe. 
W ramach kursu studenci poznali 
gramatykę oraz fachowe słownictwo 
z zakresu matematyki, chemii, fizyki 
i ekonomii – opowiada Ina Akhtyr-
ska – a także zdobywali praktyczne 
umiejętności dotyczące funkcjono-
wania w polskim społeczeństwie, 
m.in. dowiedzieli się jak założyć kon-
to w banku, jak skorzystać z usług 
poczty oraz jak zrobić zakupy. 

n Ewa Chojnacka

wadzących audycje, reporterów, 
twórców serwisów informacyj-
nych oraz na technicznych, czyli 
„techów” – realizujących audycje 
oraz obsługujących sprzęt, a także 
odpowiedzialnych za nagłośnienia 
imprez plenerowych oraz koncer-
tów. Bo „Żak” to nie tylko audycje, 
to także transmisje na żywo z naj-
różniejszych miejsc, a także co-
roczne wielkie imprezy firmowane 
logo radia: Żak Festiwal, czyli cykl 
koncertów otwierających rok aka-
demicki, Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Turystycznej „Yapa”, który 
od początku współorganizuje Żak, 
a  także coroczne urodziny radia, 
obchodzone zawsze z wielką pom-
pą i  mnóstwem imprez towarzy-
szących. 

– Z obowiązków technicznego, 
zdecydowanie najciekawsze są na-
głośnienia – opowiada Mateusz 
Kamiński, były redaktor naczelny 
radia. – Każde nagłośnienie jest inne, 
jest odrębną przygodą. Nerwy poja-
wiają się tylko wtedy, jeśli nie jesteś 
do imprezy odpowiednio przygoto-
wany.

Z „osiemnastki” dobiega okrzyk: 
– gotuje się! – to znak, że na ku-
chence gazowej właśnie powstał 
czyjś obiad. W pokoju socjalnym 
kilku pracowników ogląda film na 
laptopie, ktoś sprawdza facebooka. 

Żak to nie tylko radiowa praca, 
to także jedyna w swoim rodzaju 
studencka społeczność, spędzająca 
razem mnóstwo czasu. To wspólna 
zabawa, nierzadko do późnych go-
dzin nocnych. Rodzinnej atmosfe-
rze sprzyja system żakowskiej pra-
cy. Tu wszyscy są wolontariuszami, 
nikt nie pobiera wynagrodzenia, 
dlatego radiowa społeczność skła-
da się z ludzi pełnych pasji.

Studenckie Radio Żak Politech-
niki Łódzkiej żyje. Jeśli chcesz stać 
się częścią wielkiej radiowej przy-
gody, nie czekaj – zapraszamy!

Więcej na www.zak.lodz.pl, 
kontakt: nabor@zak.lodz.pl

n Bartosz Józefiak
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W konkursie musieliśmy wyka-
zać się obszerną wiedzą z zakresu 
poligrafii, kreatywnością, osiągnię-
ciami i umiejętnością pracy w gru-
pie. Obok nas Paszport Stypendial-
ny otrzymali Marcin Pióro i Szymon 
Ignarski – studenci Management 
and Production Engineering w Po-
litechnice Warszawskiej.

Nasza przygoda z Ameryką za-
częła się w połowie sierpnia 2010 r. 
kiedy na jednym z większych lot-
nisk na świecie O’Hare w Chicago 
spotkaliśmy się z koordynatorką 
i opiekunką naszego pobytu w Sta-
nach, panią Cecelią Wisner. W Wau-
kesha w stanie Wisconsin zapew-
niono nam bardzo dobre warunki 
lokalowe oraz własny transport. Ja-
kie były nasze pierwsze wrażenia? 
Ujmując wszystko w najprostszych 
słowach – zupełnie inny świat.

Choć przylecieliśmy do USA 
przed początkiem roku akademic-
kiego, pierwsze kroki skierowali-
śmy do Waukesha County Techni-
cal College, Printing and Graphics 
Center – miejsca, w którym mieli-
śmy poszerzać naszą wiedzę z za-
kresu poligrafii. Uczelnia wywarła 
na nas bardzo pozytywne wraże-
nie. Mile zaskoczyło nas spotka-
nie z dziekanem Wydziału, który 
przedstawił nam możliwości kształ-
cenia i dostępne wyposażenie. 
Rozmowa była konkretna i rzeczo-

Konkurs Paszport Stypendialny obejmuje roczną naukę w Waukesha Coun-
ty Technical College (WCTC) oraz praktykę w drukarniach Quad/Graphics 
w USA. Organizują go firmy QuadWinkowski oraz QuadGraphics. Fundusz 
stypendialny zawdzięczamy Angeline E. Quadracci (z domu Wierzbicka), 
matce założyciela firmy Quad/Graphics Harrego V. Quadracciego. W finało-
wej czwórce laureatów Paszportu Stypendialnego siódmej edycji konkur-
su, spośród licznej konkurencji wyłoniono czterech laureatów, w tym dwo-
je z naszej uczelni. O stażu za oceanem piszą Piotr Nazar i Marcin Molik, 
studenci papiernictwa i poligrafii Politechniki Łódzkiej.

Stypendyści papiernictwa i poligrafii 
za oceanem

wa. Zaobserwowaliśmy, że relacje 
pomiędzy studentami i pracowni-
kami uczelni są mniej formalne niż 
w Polsce, bardziej przyjacielskie, co 
ma dobry wpływ na odbiór infor-
macji, kontakt i zainteresowanie 
studenta danym przedmiotem.

Zajęcia mieliśmy trzy 
dni w tygodniu,  
a pozostałe dwa dni 
przeznaczone były 
na zajęcia praktyczne

Naukę w WCTC rozpoczęliśmy 
w ostatnim tygodniu sierpnia. 
W  pierwszym semestrze zajęcia 
mieliśmy trzy dni w tygodniu, 
a pozostałe dwa dni przeznaczone 
były na zajęcia praktyczne. Obej-
mowały one kolejne etapy dzia-
łów produkcyjnych w drukarniach 
QuadGraphics w stanie Wisconsin. 
W programie studiów znajdują 
się obszerne zagadnienia związa-
ne kolejno z głównymi procesami 
w poligrafii: z prepressem, pressem 
oraz postpressem. W przygotowa-
niu produkcji praca w środowisku 
Macintosh OS X była dla nas no-
wym doświadczeniem. Mieliśmy 
m.in. okazję pracować na najnow-
szym oprogramowaniu współ-
cześnie stosowanym w przemyśle 
poligraficznym, pakiet ADOBE CS5: 

InDesign, Illustrator, Photoshop, 
jak również QuarkXpress, Preps 
i Pitstop Pro.

Wyposażenie laboratoriów 
na uczelni WCTC przerosło na-
sze najśmielsze oczekiwania. Park 
maszynowy obejmował maszyny 
drukujące najnowszej produkcji, 
naświetlarki do płyt form druko-
wych oraz sprzęt do przetwarzania 
druków. 

Dużą zaletą zajęć laboratoryj-
nych było to, że sami wykonywali-
śmy swoją pracę, byliśmy jedynie 
nadzorowani przez nauczyciela 
i  obsługujących maszyny. Ćwicze-
nia obejmowały wiele kolejnych 
zajęć dla danego, złożonego tech-
nologicznie procesu. Postawione 
zadanie należało wykonać samo-
dzielne lub w grupie, począwszy 
od projektu obrazów przez przygo-
towanie form drukowych, przygo-
towanie maszyny drukującej, pro-
cesu drukowania, kontroli druków 
oraz ich wykończenia. Taki system 
nauki jest dość trudny, wymaga du-
żego zaangażowania i wiedzy, ale 
pozwala na szybsze i lepsze zrozu-
mienie złożonych procesów w poli-
grafii. Rozwiązywanie problemów 
pojawiających się na wszystkich 
etapach produkcji pozwoliło nam 
uzyskać dobry fundament do przy-
szłej pracy zawodowej. Przy okazji 
należy też przyznać, że dotychcza-
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sowa wiedza zdobyta na studiach 
na Politechnice Łódzkiej była nam 
bardzo przydatna.

Program Paszportu  
Stypendialnego 
oprócz studiów  
i praktycznego  
laboratorium obejmu-
je również pracę  
w przemyśle.

Prace w drukarniach Quad-
Graphics rozpoczęliśmy od działu 
postpress, w introligatorni w Lo-
mirze. Dwunastogodzinny dzień 
pracy pozwolił nam na bardzo 

dokładne zrozumienie procesów 
introligatorskich, problemów po-
jawiających się na maszynach oraz 
kontroli jakości. Zostaliśmy zapo-
znani również z oprogramowa-
niem i narzędziami jakie uspraw-
niają wymianę informacji miedzy 
wszystkimi działami w firmie. Po-
nadto w filii firmy, w West Allis, do-

brze zapoznaliśmy się z techno-
logią wykonania twardych opraw 
i okładek. 

Po procesach introligatorskich 
przyszedł czas na procesy dru-
kowania. Pracowaliśmy w dziale 
maszyn zwojowych oraz na tzw. 
Custom Web. Te ostatnie maszyny 
były dla nas nowością, nigdy nie 
mieliśmy okazji zapoznać się z ich 
pracą. Zasada działania jest taka 
jak typowych offsetowych maszyn 
heat-setowych z tą różnicą, że ma-
szyny te poza zadrukiem wstęgi, 
wykonują również wszelkie ope-
racje niezbędne do uzyskania pro-
duktu finalnego. Byliśmy tak zde-
terminowani aby poszerzyć wiedzę 

z zakresu maszyn drukujących, że 
przeznaczyliśmy wolny czas na 
szkolenia udostępnione nam przez 
zakład oraz na pracę w weekendy, 
która pozwoliła nam nabrać więk-
szego doświadczenia.

Trzy tygodnie przed Świętami 
Bożego Narodzenia odbyliśmy 
staż w dziale przygotowania pro-

dukcji poligraficznej: prepress – 
Imaging. Zaznajomiliśmy się tam 
ze specyfiką pracy tego działu, 
m.in.: przygotowaniem plików, 
korektą obrazu i nowoczesnym 
procesem naświetlania form dru-
kowych.

Po egzaminach kontynuowali-
śmy naukę na kolejnym semestrze, 
spędzając na uczelni, zgodnie 
z programem, dwa dni w tygodniu. 
W pracy rozpoczęliśmy szkolenia 
administracyjne, jednakże zde-
cydowaliśmy się na inną drogę 
kształcenia. Postanowiliśmy, że 
resztę czasu, jaka pozostała nam 
na stażu chcemy wykorzystać na 
poszerzenie wiedzy przede wszyst-
kim z  procesów drukowania i roz-
wiązywaniem technologicznych 
problemów eksploatacyjnych wy-
stępujących podczas użytkowa-
nia maszyn drukujących, z jakimi 
możemy się najczęściej spotkać 
w przemyśle. 

Mamy nadzieję, że wiedza teo-
retyczna i praktyczna jaką zdoby-
liśmy podczas pobytu w Stanach 
pozwoli nam na jej maksymalne 
wykorzystanie po powrocie do  
Polski.

Jednocześnie jesteśmy bardzo 
wdzięczni organizatorom konkur-
su Paszportu Stypendialnego, fir-
mom: QuadWinkowski i QuadGra-
phics za możliwość odbycia stażu, 
zdobycia doświadczenia i  prze-
życia niepowtarzalnej przygody. 
Dziękujemy również naszemu 
promotorowi prac dyplomowych, 
dr. inż. Krzysztofowi Stępniowi, 
kierownikowi Zakładu Technologii 
Poligrafii i Maszyn Poligraficznych 
w  Instytucie Papiernictwa i Poli-
grafii PŁ za namowę, za trzymanie 
kciuków podczas eliminacji kon-
kursu i wspierający nas kontakt.

Wzbogaceni o wiele doświad-
czeń i pełni wrażeń wracamy 
w  październiku do naszego Insty-
tutu kontynuować studia i realizo-
wać pracę dyplomową.

n Piotr Nazar
Marcin Molik 
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Wytwórnia elementów kon-
strukcyjnych znajduje się w mie-
ście Rymarov, oddalonym o 100 
km od Ostravy. Rymarovskie domy 
to przede wszystkim domy nisko-
energetyczne. Wiele z nich jest 
standardowo wyposażona w sola-
ry słoneczne wykorzystywane do 
ogrzewania wody.

Dzięki praktykom poznaliśmy 
proces projektowania domków, 
produkcję prefabrykatów w wy-
twórni oraz montaż i roboty wy-
kończeniowe obiektów. 

Bieg o Puchar Rektora odbył 
się 3 czerwca 2011 r. tradycyjnie w 
parku im. J. Poniatowskiego. Po raz 
kolejny został pobity rekord liczby 
uczestników. Na starcie stanęło 
1391 studentek i studentów. Za-
wodnicy mieli do pokonania trady-
cyjny dystans 2,5 km.

Tak jak w roku ubiegłym wśród 
kobiet zwyciężyła Justyna Grze-

Rekord liczby uczestników
prorektor prof. Ireneusz Zbiciński, 
który dzielnie dotrzymywał kroku 
studentom i w dobrej formie do-
biegł do mety w pierwszej pięć-
dziesiątce.

Puchary i nagrody wręczył zwy-
cięzcom rektor PŁ prof. Stanisław 
Bielecki.

n Gabriel Kabza

Na praktykach w czeskiej firmie RD Rymarov studenci budownictwa z pierw-
szego roku studiów drugiego stopnia zobaczyli jak powstają drewniane domy 
z prefabrykatów. Lipcową praktykę odbyli pod opieką mgr. inż. Przemysława  
Jagielskiego.

Czeskie domy
Wykorzystując program Cad 

WORK wykonaliśmy samodzielne 
ćwiczenia projektowe. Oprogra-
mowanie to służy do sporządzania 
szczegółowych rysunków kon-
strukcji budynków w 3D. Umoż-
liwia również wydzielenie doku-
mentacji konkretnych elementów, 
służącej do wykonywania prefa-
brykatów w wytwórni. 

W dalszej części praktyk zwie-
dziliśmy hale produkcyjne. Zakła-
dy RD Rymarov są w dużej mierze 
skomputeryzowane oraz wyposa-

żone w specjalistyczne maszyny 
zapewniające dużą dokładność 
wymaganą w procesie montażu. 
Firma samodzielnie wykonuje też 
stolarkę okienną i drzwiową. 

Na koniec przyjrzeliśmy się proce-
sowi montażu. Byliśmy na czterech 
placach budowy rozmieszczonych 
w promieniu 100 km od wytwórni. 

Dziennie fabrykę opuszczają 
dwa domy w pełni przygotowane 
do montażu. Rocznie produkuje się 
około 500 obiektów jedno- i wielo-
rodzinnych o średnim koszcie 2 mln 
czeskich koron (ok. 340 tys. zł). Naj-
większą zaletą tego typu domków 
jest szybkość ich wznoszenia. Mon-
taż, przy katalogowych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych, trwa około 
2 tygodnie. Sama konstrukcja nośna 
budynku wznoszona jest przecięt-
nie przez 2 dni. Pozostały czas po-
święcony jest na roboty wykończe-
niowe.

Budownictwo drewniane pre-
fabrykowane stanowi mniejszość 
na rynku nieruchomości, ale dzię-
ki niskiej cenie, wysokiej jakości 
oraz szybkości realizacji obiektów 
stanowi poważną konkurencję dla 
wiodących technologii.

n Piotr Szymczak

Praktykanci 
na placu budowy

foto: 
Joanna Domiza

lewska z IPOŚ (9.36’), przed Ewą 
Siedlecką z FTIMS (9.42’) i Katarzy-
ną Downar z BiNoŻ (10.29’).

Wśród mężczyzn rywalizacja 
trwała do ostatnich metrów. Zwy-
ciężył Paweł Kubicz z EEIA (7,26’) 
przed Łukaszem Zakrzewskim 
z Mechanicznego (7.28’) i Błażejem 
Skowrońskim z BAIŚ (7.29’). Wśród 
uczestników biegu był również 
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Turniej został rozegrany 18 
czerwca 2011r. na boisku Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. Repre-
zentacja Politechniki Łódzkiej była 
jednym z siedmiu amatorskich ze-
społów biorących udział w rywali-
zacji połączonej z pomocą dla dzie-
ci pozbawionych miłości rodziców 
i opieki najbliższej rodziny. Pozo-
stałe drużyny wystawiły: Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i  Zarządzania, PGE Dystrybucja, 
Port Łódź, Rossman, „Gazeta Wy-

Drużyna piłki nożnej Politechniki Łódzkiej wzięła udział w III turnieju „Gazety 
Wyborczej”, dzięki któremu finansowe wsparcie otrzymali podopieczni Fundacji 
„Dom w Łodzi”.

Wykopali pomoc

borcza”, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania. 

Rozegrano w sumie 26 meczów 
i jak komentowali organizatorzy: 
Padło mnóstwo pięknych bramek 
z  cyklu „stadiony świata”. Zaanga-
żowanie i ambicja zawodników była 
godna podziwu.

Po pięciu zwycięstwach i jednym 
remisie w fazie ligowej piłkarze Po-
litechniki Łódzkiej pokonali repre-
zentację „GW” i w finałowym meczu 
z SWSPiZ zwyciężyli 1:0. Imprezę 

prowadził znany łódzki komentator 
sportowy Dariusz Postolski.

Zespół Politechniki Łódzkiej re-
prezentowali: Kamil Kalinowski, 
Mateusz Pyrkowski (bramkarze), 
Damian Szwaj (kapitan), Jakub Je-
sionowski, Tomasz Michalski, Piotr 
Piotrowicz, Michał Stefanek, Rafał 
Wierucki, Bartłomiej Strzelczyk, Rafał 
Kłucjasz, Krzysztof Nadajczyk, Filip 
Gadula, Kristian Merecz, Krystian Sut.

Trenerem zespołu KU AZS PŁ 
jest mgr Sławomir Ścieszko.

Wszystkie instytucje biorące 
udział w Turnieju wykupiły rekla-
my, a połowa zysków z ich sprze-
daży, czyli 8,5 tysiąca złotych 
została przekazana na potrzeby 
pierwszego w Polsce Domu Dla 
Dzieci Chorych. Jak poinformowali 
organizatorzy, pieniądze mają być 
przeznaczone na bus do przewozu 
podopiecznych.

Cieszy fakt, że nasza uczelnia nie 
pozostaje bierna w obliczu ludzkiej 
krzywdy i potrzeb pokrzywdzo-
nych przez życie dzieci – podkre-
śla Sławomir Ścieszko i dodaje – 
Obecność na meczach finałowych 
prorektora ds. studenckich prof. Woj-
ciecha Wolfa oraz zastępcy kierow-
nika SWFiS ds. sportu mgr. Gabriela 
Kabzy była wsparciem, które w dużej 
mierze pomogło zawodnikom PŁ 
wykrzesać resztki sił na trudny, ale 
zwycięski mecz finałowy.

Nagrodą za zwycięstwo była oka-
zała szklana statuetka wraz z dyplo-
mem uczestnictwa. Zawodnicy ode-
brali szampana oraz symboliczne 
nagrody, a hasłem przewodnim stał 
się cytat kapitana zespołu: „Za rok, 
jak zdamy, też zagramy”.

n Ewa Chojnacka

Zadowoleni 
z sukcesu 
prorektor 

prof. Wojciech Wolf 
i trener 

mgr Sławomir 
Ścieszko

foto: 
Piotr Przytyk



42Życie Uczelni 3/2011

Organizatorzy praktyk w Now-
gorodzie Wielkim umożliwili nam 
odwiedzenie miejscowych przed-
siębiorstw, w których poznaliśmy 
ich historię, charakter prowadzonej 
działalności oraz profil produkcji. 
Oglądaliśmy parki maszynowe, 
poznawaliśmy procesy, metody 
i techniki produkcyjne. 

Byliśmy gośćmi fabryki „Pfleide-
rer”, która wchodzi w skład grupy 
Pfleiderer Grajewo S.A. Jest to je-
den z największych i najbardziej 
nowoczesnych w Europie Środko-
wo-Wschodniej producentów ma-
teriałów dla branży meblarskiej, 
wyposażenia wnętrz oraz branży 
budowlanej. Firma posiada certyfi-
kat FSC (Forest Stewardship Coun-
cil), jeden z najważniejszych w Eu-
ropie dokumentów świadczących 
o proekologicznym zarządzaniu 
surowcem drzewnym. Dowiedzieli-
śmy się jak wygląda przetwarzanie 
drewna zarówno z teoretycznej, 
jak i praktycznej strony. Przyjrzeli-

Grupa studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania wraz z opiekunami: mgr  
Jagodą Wodzińską i dr. inż. Piotrem Jóźwiakiem, w dniach 3-17 lipca 2011 r. 
uczestniczyła w praktykach w Rosji zorganizowanych w porozumieniu z Nowgo-
rodzkim Uniwersytetem Państwowym.

Praktyki w Rosji

śmy się także mniejszej firmie Eco-
-Prom-Stroy Company zajmującej 
się przetwarzaniem drewna w celu 
wyprodukowania brykietu drzew-
nego. 

Z wykładu prowadzonego przez 
dr. Anastasija Pawlowa dowiedzieli-
śmy się więcej na temat zarządzania 
i kierowania. Omawialiśmy zagad-

nienia związane z  lobbingiem, fi-
lozofie marketingu, marketing mix 
oraz badania marketingowe. Pozna-
liśmy politykę marketingu miasta. 
Jest to polityka społeczno-gospo-
darcza, która ma na celu wspieranie 
interesów miasta w kraju. Używa się 
jej dla rozwoju ekonomii, by firmy 
wiedziały, w których miastach najle-
piej inwestować. 

Naszym praktykom towarzy-
szyło wiele turystycznych i kultu-
ralnych atrakcji. Wybraliśmy się do 
malowniczej miejscowości Władaj, 
gdzie zwiedziliśmy Muzeum Dzwo-
nów, dwa prawosławne kompleksy 
religijne – monastyry oraz skansen 

w Witosławiu, w którym znajdują 
się wiernie odtworzone budowle 
z okresu feudalizmu. Zobaczyliśmy 
też słynny sobór Św. Jurija. Był on 
jedną z najważniejszych świątyń 
średniowiecznego Nowgorodu. 
Szczególnie zachwycił nas zachód 
słońca i panorama miasta w czasie 
rejsu statkiem po rzece Wołchow. 
Dużą popularnością cieszyły się 
również aktywne formy spędzania 
wolnego czasu – najchętniej pły-
waliśmy w rzece i graliśmy w siat-
kówkę plażową. 

Gospodarze przygotowali także 
trzydniowy wyjazd do oddalonego 
około 200 km Sankt Petersburga. 
Zobaczyliśmy wiele niezwykłych 
miejsc i budowli znajdujących się 
w  tak zwanym złotym kręgu tego 
miasta. Zachwyciła nas wycieczka 
do kompleksów pałacowo-parko-
wych Carskie Sioło oraz Peterhof. 
Ponadto zwiedziliśmy Ermitaż, 
Newski Prospekt, Cerkiew Zmar-
twychwstania oraz twierdzę Pietro-
pawłowską. 

Pobyt w Rosji dostarczył nam 
niezapomnianych wspomnień, 
zawarliśmy tutaj wiele nowych 
znajomości, które – mamy nadzie-
ję – będą utrzymywane przez całe 
życie. Dzięki codziennemu kontak-
towi z rosyjskimi studentami mo-
gliśmy sprawdzić i poprawić swoje 
umiejętności w zakresie języka ro-
syjskiego oraz angielskiego. To tak-
że świetny sposób na sprawdzenie 
teoretycznej wiedzy w praktyce. 

Polecamy wszystkim studentom 
taką formę odbywania praktyk za-
wodowych i już myślimy o przy-
szłorocznych praktykach. 

n Jarosław Czerwiński
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W czasie finałowej gali studenci 
przedstawili aż 8 kolekcji. Zostały 
one uszyte z tekstyliów produko-
wanych przez firmę Camela S.A. 
z Wałbrzycha, najczęściej wykorzy-
stywanych jako wkłady odzieżowe. 
Przewodniczący jury prof. Andrzej 
Nawrot, od lat kształcący projek-
tantów mody w łódzkiej ASP pod-
kreślał wyjątkowy charakter kon-
kursu. Rzeczy na ogół schowane 
w  naszych ubraniach stały się tym, 
co tworzy kreację, nadaje jej wyraz 
i nowe spojrzenie. 

O nagrodę główną w wysoko-
ści 3 000 zł i dwa wyróżnienia w po 
1  000 zł walczyli: Dominika Gołę-
biowska, Marta Kulczyk, Damian 
Kreczmar, Żaneta Kleips, Sylwia 
Sroka, Monika Sztarbała i Elżbieta 
Buzuk. Pokaz został profesjonalnie 
przygotowany. Goście, którzy przy-
szli do Sali Widowiskowej 15 czerw-
ca 2011 r. byli pod wrażeniem kolek-
cji oraz pięknych dziewczyn, które 
je prezentowały w takt odpowied-
nio dobranej muzyki i oświetlenia.

Zaskakujące są efekty pracy twór-
czej studentów – mówi dr inż. Mag-
dalena Owczarek – organizator 
przedsięwzięcia i członek jury ze 
strony PŁ. – Praca z naszymi studen-
tami jest niesamowitą frajdą i  zara-
zem wyzwaniem. Konkursowe kolek-
cje dowodzą kreatywności przyszłych 
projektantów, którzy już na studiach 
zbierają nagrody na licznych konkur-
sach. W przypadku naszego konkur-
su zadanie nie było proste. Studenci 
mieli stworzyć kolekcje, w których 
75% zastosowanych materiałów to 
wkłady odzieżowe. W pierwszym eta-
pie konkursu należało opisać projekt 
oraz opracować rysunek żurnalowy 

Finał konkursu „Camelo’wska wizja mody czyli nowatorskie sposoby zastosowa-
nia wkładów odzieżowych” udowodnił, że nasi studenci wzornictwa to utalento-
wani projektanci. Byliśmy świadkami efektownego pokazu, który może otworzyć 
drzwi nowym możliwościom wykorzystania wkładów odzieżowych.

Kolekcje „première vision” 
oraz „haute couture”

i  modelowy. Spośród przedstawio-
nych propozycji wyłoniono kolekcje, 
które zakwalifikowano do drugiego 
etapu konkursu polegającego na 
realizacji projektu. Nowatorskie wy-
korzystanie produktów Camela S.A., 
z założenia wyrobów nie eksponowa-
nych na ulicach, ukrytych we wnętrzu 
architektonicznej budowli jaką jest 
ubiór, znalazło miejsce w projektach 
o charakterze „première vision” oraz 
„haute couture”. 

Modelki prezentowały na wy-
biegu różnorodne kolekcje. Były 
koktajlowe sukienki z zaprojekto-
waną do nich biżuterią, stroje in-
spirowane kwiatami, hiszpańską 
modą XVI wieku, a obok nich stroje 
futurystyczne i pomysłowe ubiory 
dla kobiet w ciąży. 

Komisja konkursowa miała 
bardzo trudne zadanie, aby wyło-
nić zwycięzców. Główną nagrodę 
zdobyła Żaneta Kleips za kolek-
cję „Futurystyczna”. Wyróżnienia 
otrzymali: Sylwia Sroka za kolekcję 

„Hiszpania” oraz Damian Kreczmar, 
który swoją kolekcję określił jako 
„Taste of flower”. Prezes firmy inż. 
Janusz Seńczuk, będąc pod wra-
żeniem zaprezentowanych projek-
tów, ufundował dodatkowe wyróż-
nienie: 1000 zł dla Marty Kulczyk 
za kolekcję „Individual forms fokus” 
pokazującą wizję „kobiety z  pazu-
rem”. Przyznał również nagrodę 
w wysokości 500 zł dla Damiana 
Kreczmera jako jedynego mężczy-
zny w gronie projektantów.

Przed ogłoszeniem wyników 
przygotowano dodatkowe atrak-
cje. Po wykładzie mgr inż. Agniesz-
ki Kacperskiej o „Camelowskich 
możliwościach wzorniczych” odbył 
się pokaz autorskiej kolekcji mgr 
Aleksandry Wereszki z PŁ. 

Organizatorami imprezy byli: 
Camela S.A., Instytut Architektury 
Tekstyliów PŁ, projekt „Wzornictwo 
– kierunek zamawiany w PŁ”.

n Ewa Chojnacka
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Kiedy wsiadaliśmy do samolo-
tu w Katowicach – Pyrzowicach, 
chłodny wiatr o mało nie pourywał 
nam głów. Po godzinie lotu i  lą-
dowaniu w Kijowie pogoda była 
zupełnie inna – żar lał się z nieba, 

W dniach 14-21 sierpnia 2011 r. studenci PŁ odbyli praktyki w Charkowskim  
Narodowym Uniwersytecie im. Karazina w ramach podpisanej umowy o współ-
pracy z tą ukraińską uczelnią. Praktykanci mieli zajęcia naukowe, odwiedzili  
Pomnik Polskich Oficerów w Piatichatkach pod Charkowem, spotkali się z Konsu-
lem Generalnym RP w Charkowie, zobaczyli i doświadczyli dużo, dużo nowego 
i lepiej poznali Ukrainę. Mateusz Chłystun, jeden z praktykantów pisze o swoich 
wrażeniach z wyjazdu.

Politechnika Łódzka z wizytą na Ukrainie 

a  my wylewaliśmy siódme poty. 
Tak zaczęła się nasza wspaniała 
wizyta na Ukrainie. Studenci, dok-
toranci i pracownicy Politechniki 
Łódzkiej, wśród nich ja, po uszy za-
kochany w Ukrainie.

Na dworcu kolejowym w Kijo-
wie czekała na nas Inna Akhtyrska z 
działu współpracy z zagranicą Poli-
techniki Łódzkiej, która najpierw za-
brała nas na dobry obiad, a później 
była naszą przewodniczką w dalszej 
podróży do Charkowa. Do odjazdu 
pociągu mieliśmy jednak kilka go-
dzin. Postanowiliśmy zatem wybrać 
się na ekspresową wycieczkę po 
Kijowie. Oprowadziła nas Julia, tam-
tejsza studentka, która wybiera się 
na studia do Polski. Sama przejażdż-
ka metrem dostarczyła wielu wra-
żeń. Po pierwsze – stacje znajdują 
się bardzo głęboko pod ziemią i są 
pięknie zdobione. Nasz pierwszy 
przystanek – królewskie wrota, póź-
niej krótki spacer do Sofii kijowskiej 
i zdjęcie pod pomnikiem Bohdana 
Chmielnickiego. Na koniec wizyta 
na Chreszczatyku – miejscu zna-
nym każdemu, kto śledził losy po-
marańczowej rewolucji. To tu było 
jej „epicentrum”. Dziś spacerują tu 
ludzie, robią zakupy w ogromnym 
podziemnym centrum handlowym, 
turyści robią sobie zdjęcia. 

Do pociągu wsiadamy o 17:30 
czasu ukraińskiego. Przed nami 6 
godzin podróży do Charkowa. Po-
ciąg też robi wrażenie – jest długi, 
bardzo szeroki, a każdy wagon ma 
swojego opiekuna, który na życze-
nie pasażerów przynosi herbatę, 
taką prawdziwą – w szklance z me-
talowym uchwytem, a nie w pla-
stikowym kubeczku. Do Charkowa 
docieramy przed północą, czeka 
na nas bus, którym pojedziemy do 
akademika. 
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Rano czekały na nas Julia i Ira, 
studentki, które pokazały nam 
drogę do uniwersytetu. Jako że 
wyjazd odbywał się w ramach wy-
miany studenckiej, chodziliśmy 
codziennie na wykłady. Tematy-
ka dla mnie zupełnie obca – fi-
zyka jądrowa, fizyka plazmy etc. 
Wszystko jednak przedstawione 
w tak przyjazny sposób, że niektó-
re rzeczy udało mi się zapamiętać. 
Wykłady odbywały się w charkow-
skim Uniwersytecie im. Karazina. 
Rektor uniwersytetu ugościł nas 
w swoim gabinecie i  opowiedział 
w kilku zdaniach o historii uczelni. 
W uniwersytecie działa również 
muzeum, po wizycie w nim do-
wiedzieliśmy się, że studiował tu 
Józef Piłsudski. Obok skweru, któ-
ry przedziela budynki uczelni stoi 
ogromny wieżowiec Dierżpromu, 
zbudowany kilkadziesiąt lat temu 
– wówczas innowacyjną techniką 
żelazo-beton. Kilka kroków dalej 
pnie się w górę hotel, specjalnie 
przygotowywany na Euro 2012. Na 
wszystko z ogromnego postumen-
tu spogląda Lenin. Jego pomnik 
to jedno z najbardziej charaktery-
stycznych miejsc w Charkowie. To 
tu ludzie umawiają się na spotka-
nia, to stąd wyruszają wycieczki po 
mieście.

Po wieczornej przechadzce 
po mieście można stwierdzić, że 
Charków tętni życiem. Nie brakuje 
muzyków grających na gitarach, 
artystów robiących fire show i spa-
cerujących par. Każdego nocnego 
spacerowicza czeka jednak niemiła 
niespodzianka. O północy gasną 
wszystkie uliczne latarnie i nastają 
egipskie ciemności. To, że gasną 
światła, absolutnie nie przeszkadza, 
by miło spędzić wieczór. Funkcjo-
nuje tu mnóstwo kawiarenek i klu-
bów – w większości przypadków 
czynnych do ostatniego klienta. 
Nad rzeką zaś można popływać wy-
pożyczoną łódką i nie przeszkadza 
tu osłona nocy, a wręcz przeciwnie 
– wzmaga romantyczny nastrój. 

Zmęczeni spacerowicze lub 
też przepełnieni wiedzą studenci 

mogą zrelaksować się w bani. My 
wybraliśmy banię Iwana położo-
ną niedaleko akademika. U na-
szych wschodnich sąsiadów bania 
od pokoleń służy jako lekarstwo 
oraz jako środek profilaktyczny na 
wszelkie dolegliwości typu zapale-

nie płuc itp. Wizyta w bani to coś, 
czego trzeba spróbować. 

Wróćmy jednak do spraw nieco 
bardziej oficjalnych – nie zapomi-
najmy, że wyjazd odbył się w  ra-
mach wymiany studenckiej, zatem 
zdobywanie wiedzy było dla nas (a 
przynajmniej powinno być) prio-
rytetem. Przy uniwersytecie im 
Karazina działa wiele ciekawych 
instytucji m.in. obserwatorium 
astronomiczne, które działa już od 
czasów przedwojennych. Jeden 
z  ogromnych teleskopów, skon-
struowany przez pracownika tej 
instytucji, do dziś umożliwia obser-
wację gwiazd. Ta własna konstruk-
cja udowadnia, że mimo braku 
środków, ukraińskim naukowcom 
nie brakuje zapału, chęci i świet-
nych pomysłów na nowe projekty. 
Podobnie w Instytucie Fizyki Pla-
zmy, którego studenci i pracowni-
cy skonstruowali specjalną maszy-
nę do napylania plazmowego. Tak 
samo na Wydziale Kosmonautyki 
– ich osprzęt był niejednokrotnie 
wykorzystywany podczas misji ko-
smicznych. 

Już niebawem nasze wspól-
ne przedsięwzięcie – Euro 2012. 
O tym, że władze są gotowe do 
działań, by Euro 2012 wyszło poza 
stadiony mówił Jan Granat – kon-
sul generalny RP w Charkowie. Do 
konsulatu zawitaliśmy w środę 

17 sierpnia. Konsul mówił o swojej 
pracy, opowiedział też o historii Po-
laków zamieszkujących rejon Char-
kowa. W nawiązaniu do Euro 2012 
konsul zapowiedział i uspokoił tym 
samym ukraińskich kibiców chcą-
cych wybrać się na mecze do Pol-
ski, że nie będzie problemu z uzy-
skaniem wiz na ten cel. 

Charków jest jednym z miast, 
w  których będą odbywały się me-
cze w ramach Euro 2012. Od kilku 
lat miasto może poszczycić się sta-
dionem spełniającym wszystkie 
wymogi UEFA. Stadion należy do 
lokalnego klubu Metalist Charków. 
Udało nam się zwiedzić obiekt, by-
liśmy w pomieszczeniach dla pra-
sy, a nawet w szatni piłkarzy. Być 
może za rok niektórzy z nas zasiądą 
na trybunach jako kibice…

Nie koniecznie jako kibice, ale 
na Ukrainę na pewno wrócimy. 
Do takich wniosków doszliśmy 
po naszej wizycie i po raz kolej-
ny dogłębnie zrozumieliśmy sens 
słów znanej piosenki: „ …żal, żal za 
dziewczyną, za zieloną Ukrainą”.

n Mateusz Chłystun
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Przypadki nieetycznego postę-
powania w nauce nasilające się 
w  ostatnim czasie powodują, że 
w  tej sprawie zabierają głos ludzie 
nauki, media a także czynniki ofi-
cjalne. Sprawą tą zaczyna zajmo-
wać się prasa codzienna, a Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego po-
wołał zespół ds. dobrych praktyk 
w nauce i opracowania zaleceń dla 
recenzentów dorobku naukowego 
dla kandydatów do stopni nauko-
wych. Co więcej, w skrajnych przy-
padkach są cofane uprawnienia 
do nadawania tytułów naukowych 
jednostkom, które w sposób ewi-
dentny subiektywnie podchodzą 
do oceny kandydatów do tytułów 
naukowych. Przykładów narusza-
nia podstawowych zasad etyki 
w  środowiskach naukowych jest 
dość dużo i pochodzą one również 
z renomowanych uczelni państwo-
wych. Zjawisko to jest o tyle groź-

Etyka, a zwłaszcza etyka zawodowa staje się coraz częściej tematem dyskusji. 
W  mediach mówi się o niej najczęściej w kontekście zachowań polityków, czy 
tzw. celebrytów, jednak normy moralne powinny obowiązywać w każdej spo-
łeczności. Etyka zawodowa środowiska naukowego została „ustanowiona” głów-
nie przez tradycję i jak dotąd pozwala utrzymać wysoki poziom społecznego 
zaufania dla tej grupy. Tym bardziej trzeba być uczulonym na sytuacje konflik-
tów etycznych. W pracy nauczyciela i badacza określenie wspólnych wartości 
oraz ocen zachowań wydaje się oczywiste, jednak wobec przypadków narusza-
nia tych wartości powstaje potrzeba ich przypominania, nadawania im nowych 
znaczeń i funkcji społecznych. Jest to szczególnie ważne dla młodych pracowni-
ków nauki, bowiem dla budowania ich postaw potrzebne są autorytety i wzorce 
osobowe. W środowisku akademickim jest to szczególnie wyraźne dzięki relacji 
mentor – uczeń.
Współczesny pracownik nauki jest poddawany presji wynikającej z przepisów, 
potrzeby szybkiego gromadzenia dorobku naukowego, ankietyzacji i całkiem 
zrozumiałej potrzeby podnoszenia poziomu życia. W tych warunkach niektórzy 
popełniają błędy. 
Zachęcamy do publikowania przemyśleń na temat „dobrych i złych praktyk” 
w środowisku uczelni. 
Dziś prezentujemy głos prof. Bogumiła Łaszkiewicza, który chce podzielić się 
z Czytelnikami „Życia Uczelni” swoimi przemyśleniami wynikającymi z dostrzega-
nych pewnych nieprawidłowości w postępowaniu pracowników nauki. 

Z etyką nie po drodze

ne, że plagiatorzy pozostają nadal 
na swoich stanowiskach i mają od-
wagę prowadzić zajęcia dydaktycz-
ne, wykonywać badania naukowe, 
patrzeć w oczy swoim kolegom i co 
gorsza mieć w swoim otoczeniu 
wielu obrońców. Sprawa etyki i do-
brych obyczajów w nauce jest nad-
zwyczaj wielkiej wagi, gdyż szkody 
wyrządzane przez patologiczne 
przypadki są trudne do przewidze-
nia, zwłaszcza przy przyzwoleniu 
części środowiska naukowego. Dziś 
chyba nikt z pracowników nauko-
wych nie wątpi, że z tymi patolo-
gicznymi zjawiskami należy wal-
czyć. Stawiam sobie często pytanie, 
czy samo środowisko naukowe, bez 
silnego i jednoznacznego wspar-
cia legalizacyjnego poradzi sobie 
z tym problemem. Moje wątpli-
wości wynikają z dotychczasowej 
obserwacji i doświadczenia, które 
pokazuje, że środowisko naukowe 

jest skłonne wybaczyć uchybienia 
etyczne osobom naruszającym ety-
kę, a co gorsze występować prze-
ciw osobom próbującym ujawnić 
te patologiczne zjawiska.

Geneza wzrostu zachowań pa-
tologicznych w nauce bierze się 
stąd, że ocena jednostek nauko-
wych oparta jest miedzy innymi na 
liczbie publikacji, nadanych stopni 
naukowych i zrealizowanych pro-
gramów badawczych. Analizując 
w Internecie dorobek naukowy 
niektórych pracowników można 
stwierdzić, że publikują oni rocznie 
kilka, a nawet kilkanaście doświad-
czalnych artykułów naukowych, 
gdzie często dopisanych jest kilku 
autorów. Z własnego doświad-
czenia wiem, że w okresie roku 
ciężko pracujący naukowiec jest 
w stanie przygotować jedną lub 
dwie publikacje doświadczalne na 
właściwym poziomie, pracując ze-
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społowo. Oczywiście są przypadki, 
gdzie w jednym roku tych publika-
cji będzie kilka, a w następnych lub 
poprzedzających latach nie będzie 
ich w ogóle. 

Plagiaty i autoplagiaty

Znane są mi przypadki plagia-
tów i innych nieuczciwych praktyk 
w nauce na wszystkich poziomach. 
W minionych latach przypadki te 
były raczej sporadyczne, w okre-
sie moich 55 lat pracy naukowej 
pamiętam tylko sytuację, gdy Kie-
rownik Katedry „zamienił” siedem 
skryptów dla studentów, będą-
cych w rzeczywistości różną wersją 
notatek do wykładów wydanych 
w formie zwartej, na siedem mo-
nografii, co znacznie powiększyło 
dorobek naukowy kandydata do 
tytułu naukowego profesora. In-
nym przykładem patologicznego 
zachowania się kandydata do ty-
tułu naukowego był fakt podania 
w dorobku naukowym „wdrożenia” 
do przemysłu dwóch technologii, 
których w rzeczywistości nie wdro-
żono mimo podejmowania takich 
prób. 

Zakres patologii wśród nauczy-
cieli akademickich rozciąga się 
znacznie szerzej i nie ogranicza się 
tylko do plagiatów i autoplagiatów 
monografii lub artykułów nauko-
wych. 

Wykorzystywanie  
zasobów uczelni

Często spotykałem fakt, że 
pracownicy naukowi, nawet 
z  wieloletnim stażem, kierując się 
zwiększeniem własnych docho-
dów, realizują eksperymental-
ne badania naukowe na terenie 
macierzystej uczelni w ramach 
umowy o dzieło dla zewnętrzne-
go zleceniodawcy. W ten sposób 
uszczuplają dochody macierzystej 
jednostki, która przecież ponosi 
koszty związane z  utrzymaniem 

aparatury, zakupem odczynników 
i opłatami za media energetyczne. 
Tłumaczenie się takich pracowni-
ków, że realizacja tych badań od-
bywała się w ramach współpracy 
naukowej z jednostką zewnętrz-
ną jest zwykłym oszukiwaniem 
siebie i kolegów, przynoszącym 
szkody moralne i  etyczne, gdyż 
w ten proceder są wciągani młodsi 
pracownicy, a nawet doktoranci, 
studenci i technicy. Udokumento-
wanie tego rodzaju postępowania 
zdemoralizowanym pracownikom 
jest bardzo trudne, wymagające 
szczegółowego śledztwa, co rzad-
ko jest możliwe z uwagi na oba-
wę o zarzut mobbingu. Pozostaje 
jedynie ocena lojalności takich 
pracowników w stosunku do kie-
rownictwa jednostki naukowej 
i  kolegów, którym na sercu leży 
dobro jednostki i koleżeńska at-
mosfera w zespołach.

Nieudokumentowane 
fakty

Przy okazji oceny dorobku na-
ukowego i organizacyjnego ujaw-
niane są przypadki przypisywania 
sobie nieudokumentowanych 
faktów związanych z pełnionymi 
funkcjami organizacyjnymi, np. 
kierownika studiów podyplomo-
wych, mimo, że studia takie nie 
zostały uruchomione. Każdy pra-
cownik naukowy przy promocji 
na stopień naukowy doktora i tym 
bardziej doktora habilitowane-
go, winien odbyć wielomiesięcz-
ny staż naukowy poza granicami 
kraju. Nadużyciem pojęcia stażu 
naukowego jest np. przypisa-
nie sobie zagranicznego kilku-
tygodniowego stażu naukowe-
go odbytego w ramach studiów 
doktoranckich lub studiów sta-
cjonarnych. Analogicznie trudno 
akceptować staż dydaktyczny dok-
torantów w niewielkiej liczbie go-
dzin jakie spędzili w laboratoriach, 
obserwując wykonywanie ćwiczeń 
przez studentów.

Jak walczyć  
z patologią?

Duże braki kadrowe na uczel-
niach nie są dostatecznym ar-
gumentem na zatrudnienie 
pracowników o niskim stopniu 
kwalifikacji merytorycznych. Pra-
cownicy naukowi pracujący w cha-
rakterze nauczycieli akademickich 
winni charakteryzować się wy-
sokim stopniem zamiłowania do 
zawodu, nienaganną moralnością 
i  przestrzeganiem zasad etycz-
nych. Środowisko naukowe musi 
zdecydowanie obronić się przed 
patologią, rozumianą w szerokim 
tego słowa znaczeniu i eliminować 
ze swojego środowiska ludzi naru-
szających te zasady, gdyż mijanie 
się z uczciwością i prawdą w nauce 
przynosi nieodwracalne szkody 
materialne i moralne.

Jakie więc sankcje stosować 
w  stosunku do pracowników na-
ukowych naruszających te podsta-
wowe zasady akademickie? Moim 
zdaniem, przede wszystkim prowa-
dzić ostrą selekcję przy nadawaniu 
stopni naukowych przez dobieranie 
sumiennych i wnikliwych recenzen-
tów dorobku kandydatów do tytułu 
naukowego, co w chwili obecnej 
nie zawsze ma miejsce. Natomiast 
w  udokumentowanych przypad-
kach naruszanie fundamentalnych 
zasad etyki zawodowej nauczyciela 
akademickiego winno nastąpić roz-
wiązanie umowy o pracę i pozba-
wienie takich osób możliwości opieki 
naukowej nad doktorantami, a może 
nawet pozbawienie możliwości pro-
wadzenia badań naukowych.

Należę do starszej generacji, dla 
której praca naukowa to sacrum, 
a dobro Uczelni, w której przepra-
cowałem 55 lat jest najwyższym 
nakazem. Moja wypowiedź niech 
będzie wstępem do dyskusji i prze-
strogą dla osób traktujących naukę 
i dydaktykę wyłącznie w katego-
riach komercyjnych.

n Bogumił Łaszkiewicz
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Firmy, aby zapewnić sobie kon-
kurencyjność, potrzebują pracow-
ników o wysokim potencjale zawo-
dowym. 

Co można zrobić, aby rozwijać 
najzdolniejszych studentów, tak 
aby mogli oni w przyszłości wno-
sić wkład w rozwój firm tworząc 
w nich innowacyjne rozwiązania? 
Jednym ze sposobów jest współ-
praca uczelni wyższych z biznesem 
w zakresie dostosowywania kwali-
fikacji studentów do potrzeb rynku 
pracy. Między innymi o tym rozma-
wiano na spotkaniu w ramach pro-
jektu IDEA Innovation by kNOW-
ledge zorganizowanym 30 czerwca 
2011 r. na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Łódzkiej.

Jakie bariery  
utrudniają współpracę  
uczelni i biznesu  
w zakresie  
dostosowywania  
kwalifikacji studentów  
do potrzeb  
rynku pracy? 

Wstępem do dyskusji prowa-
dzonej przez przedstawicieli Poli-
techniki Łódzkiej, Urzędu Miasta 
Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz firm działających w naszym 
mieście były wyniki badań prze-
prowadzonych przez ASM Cen-
trum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
Firma przeprowadziła wywiady 
wśród przedstawicieli łódzkich 
uczelni oraz przedstawicieli firm 
biotechnologicznych i informa-

HiPos, czyli high potentials to określenie używane w stosunku 
do młodych, ponadprzeciętnie utalentowanych ludzi o wyso-
kim potencjale zawodowym, którzy stanowią katalizatory inno-
wacji.

IDEA dla najzdolniejszych
tycznych. Pytano między innymi 
o ocenę jakości kształcenia pod 
kątem oczekiwań pracodawców, 
przykłady współpracy uczelni 
i biznesu w zakresie dostosowania 
oferty edukacyjnej do rynku oraz 
o bariery tej współpracy.

Moderator spotkania Borys 
Martela z ASM podkreślał, że pra-
codawcy wskazali niewystarczają-
ce – ich zdaniem – przygotowanie 
studentów do praktycznego zasto-
sowania wiedzy, słabą znajomość 
angielskiego, brak kreatywności, 
pasji i umiejętności szukania infor-
macji. Wielu z młodych nie ma też 
pozazawodowych zainteresowań.

Bariery we współpracy wystę-
pują natomiast po obu stronach. 
Po stronie uczelni to m.in. nie-
przygotowanie wykładowców do 
przekazywania praktycznej wiedzy, 
problemy z diagnozą potrzeb ryn-
ku pracy, a także brak nowoczesne-
go wyposażenia i sprzętu.

Z kolei firmy nie zawsze potrafią 
sprecyzować oczekiwania wobec 
studentów i uczelni. Przeszkodą we 
współpracy są także wysokie kosz-
ty w zakresie dostosowania oferty 
edukacyjnej, czy trudności wynika-
jące z tajemnic biznesowych.

Wspólnym problemem dla 
uczelni i firm jest wzajemna komu-
nikacja. Porozumienia zawierane 
są często na zbyt wysokim szcze-
blu, brakuje kontaktów na pozio-
mie operacyjnym.

Podczas spotkania szeroko dys-
kutowanymi formami współpracy 
były praktyki studenckie i realizacja 
prac magisterskich i licencjackich 

na zlecenie. Według uczestników 
spotkania, praktyki powinny trwać 
dłużej, a prace magisterskie i licen-
cjackie powinny być tworzone na 
potrzeby firm.

W jaki sposób  
przekroczyć bariery? 
Jak zacieśnić  
współpracę?  
Jak kształcić  
absolwentów  
w sposób  
odpowiadający  
potrzebom  
rynku pracy?

Jadwiga Hałaczkiewicz, Dyrek-
tor ds. Personalnych PGF S.A. widzi 
tu jednak istotne bariery. Firma jest 
zainteresowana szybkim pozyska-
niem konkretnej wiedzy, natomiast 
tworzenie prac na uczelniach trwa 
zazwyczaj wiele miesięcy. 

Przedstawiciele firm podkreślali, 
że miesięczne praktyki studenckie 
nie mają większego sensu. Powin-
ny trwać 3-6 miesięcy, aby studenci 
mogli zdobyć umiejętności, a firma 
odnieść profity.

Zgodnie stwierdzono, że współ-
praca musi przynosić wzajemne 
korzyści. Przykładowo dobrą for-
mą współpracy mogą być nie-
wielkie, krótkofalowe wspólne 
projekty, które z reguły kończą 
się powodzeniem i obustronnym 
zadowoleniem. Przy większych 
projektach (np. finansowanych ze 
środków unijnych) pojawia się ze 
strony pracodawców opór wynika-



49 Życie Uczelni 3/2011

Idea stworzenia towarzystwa 
naukowego promującego rozwój 
elektrotechniki i elektroniki pojawi-
ła się wśród uczonych z kręgu PAN. 
Przedsięwzięcie to zapoczątkowa-
li profesorowie: Henryk Golański 
– ówczesny minister Szkolnictwa 
Wyższego, Janusz Groszkowski – 
wiceprezes PAN, Witold Nowacki 
– zastępca sekretarza naukowego 
PAN i Bolesław Dubicki – zastępca 
sekretarza Wydziału V Nauk Tech-
nicznych PAN. 

W 1961 r. inicjatywa została pod-
jęta w siedmiu ośrodkach nauko-

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycz-
nej i Stosowanej powstało w 1961 r. Oddział Łódzki  
PTETiS był jednym z pierwszych i wraz z całym Towa-
rzystwem świętuje jubileusz 50-lecia. 

Pół wieku PTETiS

wych, w tym w Politechnice Łódz-
kiej. Organizacji Oddziału Łódzkiego 
Towarzystwa podjęli się profesoro-
wie: Eugeniusz Jezierski, Bolesław 
Konorski, Karol Przanowski, Broni-
sław Sochor, Władysław Pełczewski 
i doc. Michał Jabłoński. Pierwszym 
przewodniczącym Oddziału został 
prof. Eugeniusz Jezierski.

W latach 1961-62 Towarzystwo 
liczyło ok. 200 członków, obecnie 
ma ich ponad 800 działających 
w 14 oddziałach i 3 sekcjach. 

Swój jubileusz Oddział Łódz-
ki PTETIS świętował 28 czerwca 
2011  r. Uroczystą sesję otworzył 
prof. Krzysztof Januszkiewicz – 
jego wieloletni prezes. Przedsta-
wił historię oraz działalność OŁ 
zmieniającą się wraz z wyzwania-
mi współczesnej techniki i zawsze 
promującą najnowsze kierunki 
badań. Z wielką uwagą zebrani 
obejrzeli film o historii, rozwoju 
i działalności PTETiS przygotowany 
przez Zarząd Główny, a następnie 
prezentację „Wspomnienie Człon-
ków Honorowych PTETiS”, w której 
bez komentarza, przy spokojnej 
muzyce przypomniano twarze nie-
żyjących członków honorowych.

W części naukowej sesji wygłoszo-
no dwa wykłady: prof. Andrzej Ma-
terka mówił na temat Elektrotechnika 
dla medycyny: od prądów „silnych” do 
„słabych”, a prof. Władysław Mielczar-
ski przedstawił referat Nowoczesna 
energetyka – wyzwania badawcze.

Na koniec wszyscy zebrani prze-
szli do Galerii Zasłużonych dla Wy-
działu EEIA, gdzie przed tablicami 
pamiątkowymi założycieli Towarzy-
stwa i członków honorowych złożo-
no kwiaty.

n Hanna Morawska

Uroczystą sesję 
otworzył 
prof. Krzysztof 
Januszkiewicz, 
prezes ŁO PTETiS

foto: 
Sylwia Kozłowska

jący z nadmiaru biurokracji. Barierą 
współpracy jest też konieczność 
zbyt wielkiego zaangażowania się 
w nią. 

Przedstawiciele  
biznesu i uczelni  
powinni  
koncentrować się  
na transferze  
technologii

Przedstawiciele firm mimo ziden-
tyfikowanych barier chwalili pol-
skich studentów. Grzegorz Lichocik 
(Dachser): Mamy dobrych studentów, 
bardzo kreatywnych, nasz poziom 
wiedzy nie odbiega od poziomu re-
prezentowanego przez absolwentów 
uczelni zagranicznych, to bardziej 
kwestia braku pewności siebie. 

Zdaniem prof. Jerzego Gębic-
kiego (Pharmena/PŁ) w pierwszej 
kolejności przedstawiciele biznesu 
i  uczelni powinni się raczej skon-
centrować na transferze technologii 
z uczelni do biznesu. Innowacje po-
winny być tworzone na uczelniach, 
chronione patentami i potem na 
zasadach komercyjnych udostęp-
niane firmom. Z kolei współpraca 
tych dwóch środowisk w zakresie 
dostosowywania kwalifikacji stu-
dentów do potrzeb rynku pracy 
jest zagadnieniem drugorzędnym. 
Według profesora studenci Poli-
techniki Łódzkiej są wszechstronnie 
wykształceni i najlepsi z nich dadzą 
sobie radę na dynamicznie rozwija-
jącym się rynku pracy.

Kierująca projektem IDEA prof. 
Małgorzata Iwona Szynkowska na-
wiązała też do fatalnych statystyk 
regionu łódzkiego, jeśli chodzi 
o  odpływ młodych, wykształco-
nych ludzi. Co trzeci student dekla-
ruje wyjazd z Łodzi. Projekt toczy się 
właśnie po to, żeby temu odpływowi 
zapobiec – mówiła podsumowując 
spotkanie.

n Ewa Chojnacka
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Seminarium podsumowujące 
efekty uzyskane w projekcie „Od 
teorii i planów do ekowydajnych 
i  zrównoważonych działań w celu 
poprawy stanu Morza Bałtyckiego 
– Waterpraxis” odbyło się 13 wrze-
śnia 2011 r. Jako obiekt działań i ak-
tywności Politechniki Łódzkiej, pol-
skiego partnera projektu, wybrano 
Zbiornik Sulejowski. 

W tej chwili woda tego sztucz-
nego zalewu jest niskiej klasy czy-
stości, na pewno nie nadaje się do 
picia, a kąpiel może być bezpiecz-
na dopiero po badaniach Sanepi-
du. Celem projektu było zmniejsze-

Projekt Waterpraxis jest częścią europejskiego Programu Ochro-
ny Bałtyku i polega na wdrożeniu skutecznych, innowacyjnych 
metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń do rzek i jezior w kra-
jach regionu Morza Bałtyckiego.

Ochrona wód 
Zalewu Sulejowskiego

nie emisji substancji biogennych. 
Należą do nich związki chemiczne 
zawarte w ściekach komunalnych 
i przemysłowych. Jak podkreśla 
prof. Ireneusz Zbiciński koordynu-
jący projekt w PŁ nadmierna eu-
trofizacja (proces gromadzenia się 
materii organicznej spływającej 
w ściekach komunalnych i przemy-
słowych w jeziorach, lub ogólnie 
w  środowisku, w tempie przekra-
czającym jej zasymilowanie – od 
red. wikipedia.) może prowadzić do 
niekorzystnych zmian w ekosys-
temie, które w efekcie mogą być 
przyczyną niszczenia życia w zbior-
nikach wodnych. 

– Prace w projekcie zmierzały do 
określenia, gdzie są główne źródła 
zanieczyszczenia. Okazało się, że 
nie tylko przypływają one z Pilicą 
i  Luciążą. Wokół Zbiornika Sulejow-
skiego są obszary jeszcze nie skana-
lizowane, a to oznacza niekontrolo-
wane zrzuty ścieków bezpośrednio 
do zalewu. W oparciu o konsultacje 
i ocenę ekspercką istniejących pro-
gramów ochrony środowiska stwier-
dziliśmy, że zakres inwestycji powi-
nien obejmować budowę lokalnej 
sieci kanalizacyjnej na terenie wsi 
Zarzęcin i  okolicznych ośrodków 
wypoczynkowych – mówi prof. Zbi-
ciński. – Nawiązaliśmy współpracę 
z władzami samorządowymi gminy 
Mniszków, na której terenie zlokali-
zowana będzie planowana inwesty-
cja. 

Pojawiła się nadzieja na popra-
wę jakości wody w Zalewie Su-
lejowskim. Projekt, oprócz części 
teoretycznej, zawiera dokumenta-

cję techniczną – mówi z satysfak-
cją wójt gminy Janusz Ciesielski. 
– Pewne działania były już podjęte 
wcześniej w ramach Programu Pili-
ca. Myślę, że teraz mając poparcie 
takiego partnera jakim jest Politech-
nika Łódzka, uda nam się pozyskać 
sfinansowanie inwestycji, której 
koszt szacuje się na 2 miliony Euro.

W trakcie seminarium, w któ-
rym udział wzięło bardzo liczne 
grono radnych z gminy Mniszków, 
przekazano władzom gminy doku-
mentację techniczną planowanej 
lokalnej sieci kanalizacyjnej, którą 
sfinansowano w ramach projektu 
Waterpraxis. 

Jak wyjaśnia mgr inż. Paweł Bo-
browski z płockiej firmy Instech, 
głównego wykonawcy projektu, 
plan zakłada wybudowanie kana-
lizacji grawitacyjnej, czyli spływ 
ścieków będzie następował bezpo-
średnio od działek i budynków do 
oczyszczalni ścieków w Mniszko-
wie. Po drodze będzie zainstalowa-
nych kilka przepompowni. Chociaż 
2 miliony Euro to duża kwota, to 
jednak jest to rozwiązanie znacznie 
tańsze niż budowa oczyszczalni ście-
ków dla jednej miejscowości – pod-
kreśla Paweł Bobrowski. 

W projekcie finansowanym 
przez Unię Europejską w ramach 
instrumentu Interreg uczestniczy 
pięciu partnerów – uczelnie z Fin-
landii, Danii, Litwy, Niemiec i Polski, 
którą reprezentuje Wydział Inży-
nierii Procesowej i Ochrony Środo-
wiska Politechniki Łódzkiej. 

n Ewa Chojnacka
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Konferencja, nad którą objął 
patronat Marszałek Województwa 
Łódzkiego Witold Stępień, odby-
ła się w dniach 23-25 maja 2011 r. 
w  miejscowości Słok koło Bełcha-
towa. Przewodniczącym komitetu 
organizacyjnego był prof. Stefan 
Lachiewicz, a honorowymi Prze-
wodniczącymi byli profesorowie: 
Zofia Mikołajczyk, Bogdan Nogal-
ski oraz Stanisław Sudoł. Konferen-
cja została również objęta mecena-
tem przez Bank BGŻ. 

Celem konferencji było m.in. 
poszukiwanie specyficznych kon-
cepcji, metod i modeli zarządzania 
rozwojem oraz wzrostem małych 
i średnich firm w zmieniających się 
warunkach społeczno-gospodar-
czych. W konferencji uczestniczyło 
190 osób, w tym pracownicy więk-
szości polskich uczelni, praktycy 
gospodarczy i goście ze szkół wyż-
szych z krajów sąsiadujących z Pol-
ską. Prawie 200 referatów zgłoszo-
nych na konferencję opublikowano 
w dziewięciu monografiach w języ-
ku polskim i angielskim. 

Inauguracyjna sesja plenarna 
poświęcona była strategicznym 
kierunkom zarządzania rozwojem 
MSP. W kolejnych dniach porusza-
no także zagadnienia przedsiębior-
czości i HR, innowacyjności i kon-
kurencyjności, omawiano wpływ 
otoczenia społeczno-gospodarcze-
go oraz wspomaganie i finansowa-
nie MSP. Wystąpienia stawały się 
zaczątkiem interesujących dysku-
sji kontynuowanych po obradach 
i w czasie wolnym.

Panel praktyków poświęcony 
został zagadnieniom współpracy 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z instytucjami otoczenia biznesu. 
W  dyskusji wzięli udział przedsta-

Katedra Zarządzania PŁ już po raz czwarty zorganizowała Ogólnopolską Konferen-
cję Naukową z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji”, tym razem pod tytułem 

Zarządzanie rozwojem 
małych i średnich przedsiębiorstw

wiciele firm: MobileMS, PHU IZMAR 
i MakoLab S.A. oraz Banku BGŻ, Fun-
dacji Rozwoju Gminy Zelów i  Izby 
Skarbowej w Łodzi. W efekcie sfor-
mułowano postulaty do Kodeksu 
Dobrych Praktyk współpracy MSP 
z instytucjami otoczenia biznesu.

Towarzyszący konferencji kon-
kurs na najlepszy plakat związany 
tematycznie z zarządzaniem roz-
wojem małych i średnich przed-
siębiorstw wygrał Wojciech Bochra 
z  UMCS w Lublinie. Z kolei za naj-
lepszy referat zgłoszony przez mło-

dego naukowca uznano prezenta-
cję mgr Anny Waleckiej z Katedry 
Zarządzania PŁ.

Wieczór umilały: uroczysta kola-
cja utrzymana w stylu francuskim 
i połączona z koncertem piosenki 
francuskiej oraz spotkanie przy 
grillu. Zainteresowanie ze strony 
uczestników, udział w dyskusjach 
oraz słowa uznania niewątpliwie 
stanowią cenną nagrodę dla orga-
nizatorów konferencji.

n Magdalena Kurowska

Monografie konferencji:
Zarządzanie rozwojem małych i  śred-
nich przedsiębiorstw” (red. S. Lachie-
wicz, M. Matejun), Wyzwania rozwojo-
we małych i średnich przedsiębiorstw: 
innowacje, technologie, kryzys” (red. 
A. Zakrzewska-Bielawska), Wspoma-
ganie i finansowanie rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw (red. M. Ma-
tejun), Kształtowanie konkurencyj-
ności i przewagi konkurencyjnej ma-
łych i średnich przedsiębiorstw” (red. 
A. Adamik), Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w małych i średnich przed-
siębiorstwach (red. S. Lachiewicz, 

K.  Szymańska, A. Walecka), Methods 
and Concepts of Small and Medium-
Sized Enterprises Management (red. 
A. Adamik, S. Lachiewicz), Fundamen-
tals of Management in Modern Small 
and Medium-Sized Enterprises (red. 
S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielaws-
ka), Influence of Socio-Economic Envi-
ronment on the Development of Small 
and Medium-Sized Enterprises (red. 
A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzews-
ka-Bielawska), The Determinants of 
Entrepreneurship Development in SME 
Sector Companies (red. S. Lachiewicz, 
K. Szymańska, M. Kurowska).
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Dotychczas wykładowcy i stu-
denci spotykali się w różnych kra-
jach: Estonii, Polsce, Francji, Holandii 
i we Włoszech. Trzynasta edycja pro-
gramu odbyła się w dniach 26 maja 
– 11 czerwca 2011r. w Pau oraz An-
glet we Francji. W tej edycji wzięło 
udział 43 studentów z 12 krajów. 
PŁ reprezentowali doktoranci: Anna 
Gernand, Monika Kowalska, Paweł 
Boniecki oraz studentki: Małgorzata 
Pawlak i Aneta Witczak.

Tematyka EIP Pollution in Euro-
pe skupiała się w tym roku przede 
wszystkim na zarządzaniu terena-
mi skażonymi. W skład zajęć wcho-
dziły wykłady, warsztaty, praca 
zespołowa, wizyty w terenie. Pro-
gram naukowy został podzielony 
na 4 sesje tematyczne:

Erasmus Intensive Programme - Pollution in Europe zainicjowali i kieru-
ją nim od 1999 r. pracownicy Uniwersytetu ISA Lille. Bierze w nim udział  
14 uczelni z 8 państw, w tym Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności  
Politechniki Łódzkiej.

Zanieczyszczenia w Europie

•	 Zanieczyszczenia	 w	 Europie	
(rodzaje zanieczyszczeń i ich 
wpływ na środowisko, zanie-
czyszczenia wody i gruntu w Eu-
ropie, różnice w ustawodaw-
stwie krajów europejskich).

•	 Ocena	 ryzyka	 (ocena	 jakości	
wody i gleby, ocena ryzyka dla 
środowiska i dla człowieka.)

•	 Zrównoważone	 zarządzanie	
terenami skażonymi (meto-
dy fizyczne i chemiczne re-

mediacji, metody biologiczne 
remediacji i  fitoremediacja, 
zarządzanie krajobrazem i bio-
różnorodnością, zrównoważone 
zarządzanie terenami skażony-
mi – aspekty społeczne, ekono-
miczne i etyczne.)

•	 Nowe	 trendy	 (użycie	 metod	
opartych na GMO w zarządza-
niu terenami skażonymi, od-
działywanie nanocząsteczek na 
środowisko.)
Zajęcia prowadzone były przez 

naukowców i specjalistów zarzą-
dzania terenami skażonymi z 7 
krajów europejskich. Uczestnicy 
przedstawiali też prezentacje na 
tematy związane z tematyką kursu, 
dotyczące ich krajów.

Praktyczne aspekty zarządzania 
terenami skażonymi zostały przed-
stawione podczas wizyt tereno-
wych. Uczestnicy odwiedzili fabrykę 
bioetanolu, eksperymentalną stację 
badającą zanieczyszczenia rzek oraz 
park ekologiczny utworzony na te-
renach kopalni odkrywkowej.

Bardzo intensywnemu progra-
mowi naukowemu towarzyszy 
zawsze program turystyczny oraz 
wspólne rozrywkowe spędzanie 
wolnego czasu. W tym roku były to 
m. in.: wycieczka w Pireneje, zwie-
dzanie zabytkowej dzielnicy Pau, 
turniej peloty, wizyta w winiarni, 
lekcje surfingu, degustacje lokal-
nych potraw.

Program EIP Pollution in Europe 
umożliwia europejskim studen-
tom szerokie spojrzenie na pro-
blem ochrony środowiska w róż-
nych krajach, poznanie nowych 
technologii i metod zarządzania 
terenami skażonymi, likwidacji 
odpadów i zanieczyszczeń. Co-
roczne uczestnictwo w EIP grupy 
studentów PŁ znacznie wzbogaca 
ich wiedzę zdobywaną podczas 
studiów.

n Paweł Boniecki
Anna Kurowska
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Zapoznanie uczestników z obecnym stanem ko-
mercjalizacji badań naukowych związanych z biotech-
nologią oraz możliwościami jakie daje biobiznes było 
celem konferencji zorganizowanej przez Studenckie 
Koło Naukowe „FERMENT” działające na Wydziale Bio-
technologii i Nauk o Żywności PŁ. Konferencja skiero-
wana była do studentów i absolwentów uczelni, którzy 
są zainteresowani wykorzystaniem wiedzy zdobytej 
z zakresu biotechnologii w pracy zawodowej, a szcze-
gólnie do tych, którzy chcieliby założyć własną firmę.

Konferencja odbyła się 20 maja 2011 r. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się naukowcy i przedstawiciele 
biznesu. Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki oraz prof. 
Bogdan Walkowiak z BioNanoParku mówili o otwie-
ranych na terenie Łodzi centrach badań naukowych 
oraz o związanej z nimi szansie na rozwój młodych 
naukowców. Do współpracy z Jagiellońskim Centrum 
Innowacji, pomagającym w rozpoczęciu własnego 
biznesu, namawiał dr Łukasz Kutrzeba, przedstawiciel 

tego ośrodka. O swej pracy opowiadał pan Jacek Błoń-
ski, jeden z Aniołów Biznesu zrzeszonych w Lewiatan 
Business Angels. Anioły Biznesu biorą pod swoje skrzy-
dła ludzi, którzy mają pomysły na biznes i pomagają im 
w realizacji zamierzonych planów. Wśród prelegentów 
znalazł się też doktorant Wydziału BiNoŻ, Bartłomiej 
Kożniewski, który rozwiewał wątpliwości związane 
z  otwieraniem własnego biznesu oraz namawiał do 
takich działań. Do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ 
zapraszał uczestników dr Maciej Wierzbicki. W konfe-
rencji wziął też udział przedstawiciel Banku PKO BP za-
chęcając do korzystania z oferty tego banku.

Konferencja stworzyła młodym ludziom możliwość 
zapoznania się ze specyfiką biotechnologicznego sek-
tora zarówno rynku jak i przemysłu, wskazała na rela-
cje zdobyczy nauki i technologii i wskazując możliwo-
ści, zachęciła do rozkręcania własnego biobiznesu.

n Marcin Szustak, Anna Kurowska

Studenci z Koła Naukowego „FERMENT” zorganizowali konferencję pod tytułem 

Jak rozkręcić BioBiznes?

W ośrodku „Prząśniczka” w Artu-
rówku odbyła się IV Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Technolo-
gów Przetwórstwa Owoców i Wa-
rzyw. Hasło przewodnie spotkania 
zorganizowanego w dniach 20-21 
maja 2011 r. brzmiało „Postępy 
w technologii i ocenie produk-
tów z owoców i warzyw”. Dało to 
szansę zaprezentowania zarówno 
doniesień związanych z technolo-
gią przetwórstwa, jak i zagadnień 
związanych z analizą surowców 
oraz produktów owocowych i wa-
rzywnych.

Konferencję zorganizowało Pol-
skie Towarzystwo Technologów 
Żywności – Odział Łódzki i Sekcja 
Technologii Produktów Pocho-
dzenia Roślinnego oraz Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywno-
ści Politechniki Łódzka i Instytut 
Chemicznej Technologii Żywno-
ści. Uczestniczyło w niej ponad 
70 przedstawicieli ośrodków ba-

W Arturówku o owocach i warzywach

dawczych i przedsiębiorstw. Wy-
stąpienia dotyczyły aktualnych 
problemów przetwórstwa i oceny 
żywności pochodzenia roślinnego, 
m.in. autentyczności przetworów 

owocowych, oznaczania zanie-
czyszczeń, biodostępności polife-
noli i wykorzystania surowców od-
padowych.

n Krzysztof Kołodziejczyk
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Jury złożone z dziennikarzy, 
poetów, przedstawicieli organiza-
torów i Ambasady Królestwa Nor-
wegii w Polsce wśród najlepszych 
wskazało pracę Beaty Ogrodow-
czyk – specjalistki z Biura Między-
narodowej Wymiany Studenckiej 
w PŁ. Otrzymała ona II nagrodę 
za artykuł Norwegowie zapraszają 
do stołu. W sumie jury przyznało 
3 nagrody, 3 wyróżnienia specjal-
ne i 2 wyróżnienia dodatkowe.  

W swojej pracy Beata Ogrodow-
czyk nawiązała do pobytu w Nor-
wegii, gdzie w czerwcu 2010 r. 
uczestniczyła w Bergen Interna-
tional Week – spotkaniu dla koor-
dynatorów wymiany zagranicznej 
z uczelni partnerskich Uniwersyte-
tu w Bergen. Opisuje w niej swoje 
doświadczenia „W Norwegii spę-
dziłam sześć dni. Zbyt krótko na 
poznanie kraju, ale wystarczająco 
długo na zaobserwowanie pewnych 
zjawisk w życiu społecznym i aka-
demickim. Podczas mojego pobytu 
szybko zrozumiałam, że rozwiąza-
nia społeczne stosowane w Norwe-

Do literacko-artystycznego konkursu pt. „Moja przygoda z FSS” ogłoszonego 
przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy nadesłano 36 prac. 

Nagrodzone wrażenia
gii powinny wyznaczać standardy 
w państwach, które chcą poprawić 
jakość życia swoich mieszkańców. 
(…) Powoli zaczęłam tworzyć na 
własny użytek wizerunek kraju, 
który inwestuje przede wszystkim 
w ludzi, a mniej w instytucje.” Beata 
Ogrodowczyk dzieli się tym, co ją 
zaskoczyło w  codziennych oby-
czajach: „Norwegowie przywiązują 
dużą wagę do rozmów i wspólnych 
posiłków. W  każdym budynku uni-

wersytetu – na wydziałach, w aka-
demikach, czy w bibliotece – central-
nym miejscem jest stół. Spotkania 
przy stołach konferencyjnych, przy 
stolikach na piętrach w akademiku 
i lunch w gronie kolegów z pracy to 
obowiązkowy rytuał w ciągu dnia.” 
Relacjonuje też podejście Norwe-
gów do studentów z zagranicy 
oraz podaje przykłady socjalnych 
rozwiązań sprzyjających życiu 
z daleka od ojczystego kraju. „Nor-
wegia ceni studentów obcokrajow-
ców i jako jedyny kraj nordycki nie 
wprowadziła opłat za studia. (…) 
Paradoksalnie nie wprowadzając 

opłat za studia Norwegia pozysku-
je najlepszych kandydatów z Chin, 
Iranu, czy Malezji. (…) Chcąc pomóc 
przybyszom z zagranicy w pracy, 
uczelnia prowadzi siedem żłobków 
i przedszkoli w jednym (day-care 
centres), w których czas spędzają 
również dzieci z różnych stron świa-
ta. (…) Z myślą o obcokrajowcach 
budowane są również mieszkania, 
które stanowią namiastkę domu za 
granicą. 

Beata Ogrodowczyk pisze rów-
nież o niezależności organizacji 
studenckich. „Studenci działający 
w samorządzie studenckim pobie-
rają wynagrodzenie za swoją pracę. 
Często ze względu na duże zaan-
gażowanie i czas, które wkładają 
w  działalność studencką decydują 
się na skorzystanie z urlopu dziekań-
skiego.” Swoje wrażenia z pobytu 
w  Norwegi kończy słowami: „Już 
teraz wiem, dlaczego Norwegia wy-
grywa w rankingach jakości życia. 
Państwo pomaga obywatelom w ich 
codziennym życiu, szanując ich po-
trzeby, a nawet wychodzi znacznie 
dalej, niosąc pomoc zdolnym lu-
dziom z innych zakątków świata. Bę-
dąc beneficjentką Funduszu Stypen-
dialnego i Szkoleniowego doceniam 
wsparcie finansowe tzw. funduszy 
norweskich i liczę na kolejne projek-
ty. Chciałabym, aby nasza współpra-
ca nie ograniczała się do wymiany 
studentów i pracowników, ale rów-
nież transferu wiedzy i doświadczeń 
między instytucjami. Czas zaprosić 
Norwegów do polskiego stołu.”

Nagrody i wyróżnienia wręczo-
no podczas uroczystości, która od-
była się 21 czerwca 2011 r. w War-
szawie. Wszyscy finaliści otrzymali 
upominki, a ich prace zostaną wy-
dane w formie drukowanej oraz cy-
frowej publikacji.

n Ewa Chojnacka
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W Galerii Instytutu Architektury 
Tekstyliów na Wydziale Inżynierii Ma-
teriałowej i Wzornictwa Tekstyliów 
PŁ otwarto 30 maja 2011  r. wysta-
wę Haliny Strzechowskiej, adiunkta 
w Instytucie AT, zatytułowaną „Moje 
poszukiwania i eksperymenty”.

Halina Strzechowska jest pierw-
szą plastyczką zatrudnioną na wy-

Poszukiwania i eksperymenty

dziale (wówczas Włókienniczym), 
która blisko 20 lat temu rozpoczęła 
wspólnie z prof. Józefem Masajtisem 
kształcenie plastyczne studentów 
na nowej specjalności architektura 
tekstyliów. Z biegiem lat i rosnącym 
zainteresowaniem kandydatów spe-
cjalność przekształciła się w kieru-
nek, obecnie istniejący pod nazwą 

wzornictwo. Od 2010 r. jest to kieru-
nek zamawiany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na wystawę licznie przybyli stu-
denci, pracownicy i znajomi autor-
ki oraz władze Wydziału i Instytutu.

– To pierwsza wystawa, na któ-
rej pokazuję kilka najnowszych prac 
wykonanych w nowej technologii 
druku cyfrowego. Każda z nich wno-
si coś nowego. Każda z nich stano-
wi inną wypowiedź w tym samym 
temacie, czyli unikatowej tkaninie 
artystycznej – mówiła na wernisażu 
autorka. 

H. Strzechowska podkreślała, 
że prezentowane na wystawie pra-
ce nie jest łatwo określić, można 
je umieścić pomiędzy sztuką wy-
obraźni, a sztuką techniki. Myślę, że 
podobnie można określić studia na 
kierunku wzornictwo w Politechni-
ce Łódzkiej.

n Małgorzata Trocha

Wernisaż wystawy 
Haliny 

Strzechowskiej

foto: 
Andrzej Buszka

Miło nam poinformować, że zo-
stała uruchomiona oficjalna strona 
Akademickich Mistrzostw Świata 
w biegach przełajowych, których 
organizacja została powierzona 
Politechnice Łódzkiej wraz z jej 
Klubem Uczelnianym AZS. Mi-
strzostwa odbędą się 14 kwietnia 
2012 roku w Parku 3. Maja w Łodzi. 
Spodziewamy się przyjazdu ponad 
30 krajowych reprezentacji z całe-
go świata. Zawodnicy będą mieli 
możliwość zostania pierwszymi 
lokatorami Domu Studenckiego  
nr 1, którego oddanie do użytku  
po trwającym właśnie remoncie 
jest planowane tuż przez Mistrzo-
stwami. 

W składzie Komitetu Organiza-
cyjnego znaleźli się:

Akademickie Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych 

Ruszyła oficjalna strona www
– Senator RP, Prezes Zarządu 

Głównego AZS – prof. Marek 
Rocki,

– Prezes PZLA – Jerzy Skucha,
– Prezydent Łodzi – Hanna Zda-

nowska,
– Marszałek Województwa Łódz-

kiego – Witold Stępień,
– Prezes Regionalnej Rady Olim-

pijskiej w Łodzi – prof. Henryk 
Chmielewski.
Wszelkie informacje na temat 

Mistrzostw można znaleźć pod ad-
resem: www.wuc.cc2012.p.lodz.pl

Już wkrótce zamieścimy szcze-
gółowe informacje na temat wo-
lontariatu sportowego przy Akade-
mickich Mistrzostwach Świata.

n Przemysław Jagielski

– Prorektor ds studenckich – dr 
hab. inż. Wojciech Wolf, prof. 
nadzw. – przewodniczący,

– Wiceprezes Zarządu Głównego 
AZS – dr Lech Leszczyński - za-
stępca przewodniczącego,

– Pełnomocnik JM Rektora PŁ ds 
AZS – dr inż. Stanisław Brzeziń-
ski,

– Zastępca Kierownika SWFiS – 
mgr Gabriel Kabza,

– Prezes KU AZS PŁ – mgr inż. 
Przemysław Jagielski,

– Studentka IFE – Aleksandra Bryła,
– Studentka IFE – Anna Stefaniak. 

Udział w Honorowym Komitecie 
Organizacyjnym potwierdziły na-
stępujące osoby:
– JM Rektor Politechniki Łódzkiej 

– prof. Stanisław Bielecki,
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W historii PŁ było ich 12, łącznie 
z obecnie sprawującym tę funkcję 
prof. Stanisławem Bieleckim. Ta 
znamienna liczba skłania do pew-
nych zestawień i podsumowań.

Przeciętny czas rektorowania 
wynosił 5 lat i 9 miesięcy, czyli prak-
tycznie dwie trzyletnie kadencje. 

Najdłużej funkcję rektora pełnił 
prof. Jan Krysiński, który cztero-
krotnie wygrał wybory i był rek-
torem przez 12 lat. Były to dwa 
okresy sześcioletnie, przedzielone 
również sześcioletnią przerwą.

Przez 3 kadencje (9 lat) rekto-
rem był prof. Mieczysław Klimek, 
mianowany na to stanowisko 
w 1953 r. 

Jego poprzednik, prof. Bolesław 
Konorski sprawował funkcję rekto-
ra najkrócej, bo tylko przez rok.

Prawie we wszystkich przypad-
kach, po drodze do stanowiska, 
kandydaci zdobywali doświad-
czenia i dawali się poznać pełniąc 
funkcję dziekanów i prorektorów. 

Prorektorami nie byli tylko pro-
fesorowie: Mieczysław Klimek, Je-

Z prac Rektorskiej Komisji Historycznej

Ich Magnificencje Rektorzy 
Politechniki Łódzkiej

rzy Kroh oraz Jan Krysiński i, co jest 
oczywiste, pierwszy rektor prof. 
Bohdan Stefanowski.

Najmłodszym rektorem był prof. 
Mieczysław Klimek, który zaczyna-
jąc kadencję miał 40 lat. 

Do grupy rektorów około 50-let-
nich zaliczali się profesorowie: 

Osman Achmatowicz, Mieczysław 
Serwiński i Edward Galas.

Najliczniejszą grupę stanowili 
rektorzy około 60-letni, a w drugim 
okresie rektorowania prof. Jan Kry-
siński był 70-latkiem.

Najczęściej, siedmiokrotnie, 
funkcję rektora pełnili profeso-
rowie, ogólnie mówiąc, chemicy 
i  kierowali uczelnią w sumie przez 
35 lat.

Wspomnienia  
rektorów

W bieżącym roku ukazała się 
publikacja wydana staraniem Rek-
torskiej Komisji Historycznej PŁ pt. 
„Jego Magnificencja”. Jej charakter 

najlepiej oddaje cytat ze wstępu 
napisanego przez inicjatora publi-
kacji i jednocześnie przewodniczą-
cego Rektorskiej Komisji Historycz-
nej prof. Krzysztofa Czołczyńskiego: 
„Wiosną roku 2010 wszyscy rektorzy 
Politechniki Łódzkiej, do których 
mogłem się zwrócić, zgodzili się na 
udzielenie wywiadów o czasach 
pełnienia Misji. Dzięki temu może-
my dowiedzieć się, dlaczego chcieli 
lub zgodzili się pełnić tak odpowie-
dzialną rolę, jakie nadzieje wiązali 
z  obejmowanym urzędem, czego się 
obawiali. Możemy poznać anegdoty, 
wydarzenia przełomowe, zabawne, 
niepokojące, radosne i tragiczne; po-
znać powszednią pracę rektora: czy 
jest pasmem fascynujących wyda-
rzeń, czy też monotonnym ciągiem 
narad, spotkań, decyzji…” 

Wywiady przeprowadziły ab-
solwentki Uniwersytetu Łódzkiego 
Agnieszka Garcarek, Paulina Czar-
nek i Paulina Oganiaczyk. Publi-
kacja liczy 63 strony. Wypowiedzi 
udzielili wszyscy żyjący rektorzy 
PŁ w liczbie 5 i obejmują one okres 
ostatnich 30 lat. Wypowiedzi mają 
charakter wspomnieniowo pamięt-
nikarski i czyta się je z zaciekawie-
niem. Traktują jednak o sprawach 
poważnych i stanowią materiał do 
przemyśleń. Zachęcam do lektury. 
Bezpłatne egzemplarze publikacji 
można otrzymać w Pracowni Hi-
storycznej PŁ znajdującej się obok 
audytorium im. A. Sołtana.

Jednocześnie pragnę przy-
pomnieć, że wspomnienia prof. 
Bohdana Stefanowskiego, pierw-
szego Rektora PŁ, są przedstawio-
ne w  trzecim numerze Zeszytów 
Historycznych PŁ, który ukazał się 
w 2005 r. z okazji 60-lecia Uczelni.

n Józef Kasprzycki
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Wydana w 2006 r. publikacja 
„Profesorowie Politechniki Łódz-
kiej 1945-2005” zawiera biogramy 
681 osób. Zainteresowało mnie, ilu 
profesorów PŁ urodziło się jeszcze 
w XIX wieku, czyli do roku 1900 
włącznie. Jest ich 39, czyli zaledwie 
6%. W latach 1873-1880 urodzi-
ło się pięciu profesorów, w latach 
1881-1890 dwunastu, a w latach 
1891-1900 dwudziestu dwóch.

Przypominam sylwetki profe-
sorów urodzonych w latach 1873-
1880. Wszyscy oni urodzili się pod 
zaborami, studiowali w znanych 
europejskich uczelniach, a wyso-
ką pozycję zawodową zdobywali 
jeszcze przed I wojną światową. 
Do roku 1939 byli już znanymi na-
ukowcami, po II wojnie światowej 
rozpoczęli kolejny etap życia obej-
mując kierownicze stanowiska, tak-
że w Politechnice Łódzkiej.

Najstarszy z profesorów – Hen-
ryk Karpiński urodził się w 1873 r. 
w Warszawie. Ukończył Wydział 
Chemiczny Politechniki w Rydze. 
Od 1911 r. poświęcił się pracy 
związanej z papiernictwem. Był 
dyrektorem Fabryk Papieru w Je-
ziornie i  w Pabianicach. W latach 
1931-1939 kierował Centropapie-
rem w Polsce. Od 1923 r. wykładał 
papiernictwo w Politechnice War-
szawskiej. Po wojnie został dyrek-
torem Północnego Zjednoczenia 
przemysłu Celulozowo-Papierni-
czego. 

Pracę w PŁ rozpoczął w 1946 r., 
miał wtedy 73 lata. Na Wydziale 
Mechanicznym zorganizował Ka-
tedrę Papiernictwa i  kierował nią 

Pan Czesław Żyliński, kronikarz Politechniki Łódzkiej, który z niezwykłą pa-
sją badacza historii opisuje dzieje naszej uczelni, tym razem postanowił 
przybliżyć czytelnikom ŻU sylwetki pięciu profesorów urodzonych jeszcze 
w XIX wieku, przed laty związanych z PŁ.

Najstarsi profesorowie 
Politechniki Łódzkiej

do 1956 r. W okresie 1956-1960 
kierował Zakładem Papiernictwa 
w Katedrze Papiernictwa i Maszyn 
Papierniczych. Zmarł w 1960 r. 
Uważany był za najwybitniejszego 
polskiego specjalistę – papiernika.

Czesław Witoszyński urodził 
się w 1875 r. w Horoszkach na 
Podlasiu. Ukończył Wydział Ma-
tematyczny Uniwersytetu w Pe-
tersburgu i Wydział Mechaniczny 
Politechniki w Liège (Belgia), gdzie 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem. 
W latach 1907-1915 wykładał 
w  Polskiej Szkole Technicznej Wa-
welberga i Rotwanda w Warszawie. 
Był współorganizatorem i  wykła-
dowcą Politechniki Warszawskiej, 
kierował Katedrą Hydrauliki i Ae-
rodynamiki oraz Instytutem Aero-
dynamiki, gdzie zajął się projek-
towaniem i  konstrukcją polskich 
szybowców, co możliwe było 
dzięki zbudowaniu tunelu aerody-
namicznego. W latach 1922-1925 
powstały tu pierwsze szybowce 
i  samoloty RWD. Działał w Akade-
mii Nauk Technicznych. 

Od 1945  r. związany z Politech-
niką Łódzką kierował Katedrą Aero-
dynamiki w Studium Lotniczym na 
Wydziale Mechanicznym PŁ. Zmarł 
w 1948  r. Jest nazywany „ojcem 
polskiego lotnictwa”.

W 1876 r. w Buku w Wielkopol-
sce urodził się Wacław Suchowiak. 
Po ukończeniu Wydziału Budowy 
Maszyn w Charlottenburgu praco-
wał jako konstruktor w Hanowerze 
i Bremie. Po wygraniu konkursu 
technicznego pracował w Kana-
dzie, a po powrocie w Urzędzie Pa-

tentowym w Berlinie, następnie zo-
stał dyrektorem Fabryki Wagonów 
i Maszyn w Sanoku. W latach 1920-
1926 był kierownikiem Katedry 
Budowy Maszyn i  dziekanem Wy-
działu Mechanicznego w Politech-
nice Lwowskiej. Był organizatorem 
i pierwszym prezesem Urzędu Pa-
tentowego w Polsce (1920-1921). 
W latach 1926-1939 pracował 
w  Politechnice Warszawskiej, był 
kierownikiem Katedry Dźwignic. 

W 1945 r. był jednym z orga-
nizatorów Politechniki Łódzkiej, 
w  latach 1945-47 był kierownikiem 
Katedry Dźwignic w PŁ. Zmarł 
w  1950  r. Był wybitnym specjalistą 
z dziedziny dźwignic i  urządzeń 
transportowych dla fabryk i portów.

W 1877 r. na Ukrainie urodził 
się Ludwik Żarnowski. Ukończył 
Instytut Technologiczny w Peters-
burgu, jako młody inżynier pra-
cował w hucie w Częstochowie, 
w zakładach w Dniepropietrowsku, 
był też asystentem w Politechnice 
Warszawskiej. W latach 1922-35 był 
dyrektorem technicznym zakładów 
Metalurgicznych w Ostrowcu, od 
1932 był wykładowcą w Politechni-
ce Warszawskiej, a od 1936 r. AGH 
w Krakowie. W czasie wojny wykła-
dał w Wyższej Szkole Technicznej. 
Był więźniem obozu koncentracyj-
nego w Głogowie. 

W 1945 r. rozpoczął pracę w Po-
litechnice Łódzkiej, gdzie został 
kierownikiem Katedry Metalurgii. 
Zmarł w 1953 r. Był wybitnym spe-
cjalistą w dziedzinie metalurgii, 
walcownictwa, kuźnictwa i techno-
logii metali.
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Edmund Nekanda-Trepka 
urodził się w 1880 r. w Wielkiej Wsi 
koło Łasku. Ukończył politechnikę 
w Dreźnie i do roku 1918 pracował 
w Zakładach Scheiblera w Łodzi 
i  w zakładach Braci Leontiewów 
w Petersburgu. Ze względów zdro-
wotnych przebywał rok w Szwaj-
carii i  rok w Austrii. W 1918 r. po 
rewolucji w Rosji został aresztowa-
ny, zbiegł z rosyjskiego wiezienia 
i  pieszo dotarł do Polski w 1919  r. 
W tym samym roku związał się 
z  Politechniką Warszawską, gdzie 
został kierownikiem Katedry Far-
biarstwa na Wydziale Chemicznym. 
Był uczestnikiem wojny 1920 roku. 
Działał w  Związku Przemysłu Che-
micznego oraz w Polskim Towarzy-
stwie Chemicznym, którego człon-
kiem honorowym został w  1956 r. 
W latach 1922-1927 był posłem na 
sejm RP. W czasie II wojny pracował 
w Powszechnym Banku Związkow-
ców i  działał w konspiracji. W Po-
wstaniu Warszawskim stracił żonę 
i po krótkiej tułaczce zamieszkał 
w Łodzi. Tu w 1945 r. został kierow-
nikiem Katedry Technologii Włókna 
na Wydziale Chemicznym PŁ. Kie-
rował nią do roku 1959. W  latach 
1954-56 był dziekanem Wydziału 
Chemicznego, a w okresie 1956-59 
prorektorem PŁ. W 1959 r. powrócił 
na Politechnikę Warszawską. Zmarł 
w 1964 r. Był wybitnym specjalistą 
w dziedzinie farbiarstwa i barwni-
ków, autorem prac z historii chemii.

W latach 1901-1917 urodziły się 
92 osoby – przyszli pracownicy Po-
litechniki Łódzkiej. W 1918 r. – roku 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości – urodzili się Mates Heilig, 
Jerzy Leyko, Mirosław Roszkowski, 
Narian Stasiak, Włodzimierz Sure-
wicz i przyszły rektor PŁ Mieczy-
sław Serwiński.

n Czesław Żyliński

Najstarsi 
profesorowie

Pierwszy Rejs Doktorantów 
odbyła młoda kadra Wydziału In-
żynierii Procesowej i Ochrony Śro-
dowiska. Zorganizowali go w 2002 
roku ówczesna doktorantka Kata-
rzyna Zakrzewska (dziś już dr inż.) 
oraz dr inż. Paweł Głuszcz. Rejs 
odbył się w połowie września na 

trzech wyczarterowanych jachtach, 
prowadzonych prze kolegów: Kasię 
Zakrzewską, Pawła Głuszcza i Zdzi-
sława Bartczaka – członka ówcze-
snego Zarządu Klubu Żeglarskiego 
Politechniki Łódzkiej i autora po-
mysłu, aby taki rejs organizować 
corocznie dla doktorantów wszyst-

Przygoda zaczęła się 10 lat temu… 

Dekada rejsów 
kich wydziałów Politechniki na 
jachtach KŻ PŁ. Jesienią 2002 r. 
Zdzisław Bartczak opracował za-
sady organizacji przedsięwzięcia 
i przekonał Zarząd Klubu o celowo-
ści prowadzenia Rejsów Doktoran-
tów PŁ. Od 2003 r. Rejs Doktoran-
tów odbywa się na koniec sezonu 

żeglarskiego (koniec sierpnia/po-
czątek września), rozpoczyna i koń-
czy w Rogantach – bazie Klubu 
Żeglarskiego PŁ na Mazurach nad 
jeziorem Dargin. Wszyscy uczestni-
cy rejsu biorą udział w zamknięciu 
sezonu żeglarskiego – roztaklowy-
wują jachty, slipują je, demontują 
pomosty – przygotowują jachty 
i bazę do zimowania.

Komandorem pierwszego i  dru-
giego rejsu był dr inż. Paweł Głuszcz. 

W latach 2002-2005 rejsy dokto-
rantów organizowali dr inż. Paweł 
Głuszcz z WIPOŚ i prof. Andrzej Dę-
bowski z Wydziału Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automa-
tyki. W 2006 roku zostałem popro-
szony o organizację 5. już wtedy 
Rejsu Doktorantów po Wielkich Je-
ziorach Mazurskich. 

Witold Kubiak 
z załogą 
na jachcie HEKTO, 
2003 rok 

foto: 
Jarosław Gryglik
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Przez 10 lat w mazurskiej przy-
godzie z Klubem Żeglarskim PŁ 
wzięło udział ponad 200 dokto-
rantów i młodych pracowników 
Politechniki Łódzkiej. Niektórzy 
pływają z nami co roku tworząc 
niepowtarzalny klimat tego wyda-
rzenia. Liczba uczestników bywa 
różna, ale podczas 10. rejsu na 
Mazurach spotkało się prawie 40 
osób.

Rejsów nie byłoby, gdyby nie 
zaangażowanie sterników, któ-
rzy nieodpłatnie poświęcają swój 
urlop na przekazanie doktorantom 
pasji żeglarskiej. To oni biorą od-
powiedzialność za, często niedo-
świadczone, załogi oraz powierzo-
ny im sprzęt. 

Nie wiem, czy uda się mi wy-
mienić wszystkich, którzy przez 
10 lat z nami pływali. Do grona 
tego należy niewątpliwie dr inż. 
Witold Kubiak – wicekomandor 
Klubu Żeglarskiego PŁ, obecny 
prawie na wszystkich rejsach, Mi-
chał Pytasz, dr inż. Katarzyna Za-
krzewska. Na kilku rejsach jachty 
prowadzili również: Jacek Ma-
tiulko, Dorota Wieczorek, Paweł 
Szymczyk, Katarzyna Bednarczyk, 
Tomasz Gawrysiak, Paulina Sobań-
ska, jak również sam Komandor 
Klubu Żeglarskiego PŁ, mgr inż. 
Zdzisław Bartczak. Od 2007 roku 
pływa z nami dr inż. Cezary Rapiej-
ko, w kolejnych latach dołączyli dr 
inż. Tomasz Szymczak i Magdale-
na Wiernicka, a w tym roku Rado-
sław Antoniuk.

W ciągu tych 10 lat niektórzy 
doktoranci zarażeni pasją żeglar-
stwa zdobyli patenty żeglarskie 
i motorowodne oraz rozpoczęli sa-
modzielne rejsy. Inni płyną z nami 
na morze. 

Rejsy to nie tylko żeglarstwo, ale 
też wspólne śpiewanie szant przy 
akompaniamencie gitar Michała, 
Czarka i Witka. Lubimy też usiąść 
przy ognisku, porozmawiać, bywa, 
że o naszych naukowych spra-
wach. Na rejsach niektórzy poznają 
swoje „drugie połowy”, inni z nimi 
na rejs przyjeżdżają. 

W zależności od trasy rejsu, 
odwiedzamy park wodny, park li-
nowy, Muzeum w Praniu, ośrodek 
badawczy PAN, czy też zwiedza-
my muzeum kolei w Węgorzewie, 
gdzie można przejechać się drezy-
ną. 

Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji Rejsów Doktoran-
tów: sternikom, uczestnikom, 

Zarządowi Klubu Żeglarskiego 
Politechniki Łódzkiej. Szczególnie 
dziękuję w imieniu uczestników 
Władzom Rektorskim za coroczne 
wsparcie finansowe rejsów. 

Zapraszam wszystkich dokto-
rantów i młodych pracowników 
Uczelni na kolejny 11. już Rejs Dok-
torantów w 2012 roku.

n Grzegorz Kierner
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Przygotowanie i planowanie wy-
prawy zajęło nam około miesiąca. 
Głównie skupiliśmy się na opraco-
waniu najlepszych dojazdów po-
między punktami, z których mieli-
śmy zdobywać poszczególne góry. 

Zaczęliśmy od Łysicy, najwyż-
szego szczytu Gór Świętokrzyskich, 
który leżał najdalej od pozostałych. 
Wystartowaliśmy o godzinie 00:00 
w poniedziałek 22 sierpnia zaczy-
nając naszą przygodę u podnóża 
góry przy klasztorze w miejscowości 
Święta Katarzyna. Łysicę zdobyliśmy 
po zaledwie 23 minutach marszu. 

Początek zupełnie  
nie zapowiadał tego,  
jak bardzo ciężko  
będzie przy kolejnych 
szczytach.

W ramach akcji AZS „Moja droga na szczyt” polegającej na zrobieniu najlepszej 
fotografii, dwóch śmiałków postanowiło zdobyć Koronę Gór Polski w rekordo-
wym czasie. Przemysław Jagielski – Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechni-
ki Łódzkiej oraz Tomasz Wróbel – Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechniki 
Opolskiej rzuciło wyzwanie dotychczasowemu rekordowi – 5 dni 13 godzin i 45 
min. należącemu do podróżnika Zbigniewa Floreckiego z Warszawy. Ambitny 
plan zakładał ukończenie trasy w 120 godzin. O tym jak nocą i dniem zdobyto 28 
szczytów pisze Przemysław Jagielski.

Korona Gór Polski
Ze Świętej Katarzyny skierowali-

śmy się do miejscowości Wołosate 
obok Ustrzyk Górnych, skąd mieli-
śmy zaatakować Tarnicę. Zabrakło 
nam bardzo niewiele, aby zdążyć 
na wschód słońca. Przywitała nas 
za to niesamowita panorama ota-
czających nas gór. Tak odhaczając 
kolejne szczyty dotarliśmy do naj-
trudniejszego elementu wyprawy, 
czyli zdobycia Rys. Wystartowaliśmy 
od strony słowackiej chcąc uniknąć 
zatorów tworzących się na stromym 
podejściu na łańcuchach po polskiej 
stronie. Samo wejście nie należało 
do najłatwiejszych, natomiast po-
mysł, żeby wrócić po polskiej stro-
nie nie był najlepszy – straciliśmy 
sporo czasu. Na samym szczycie 
budziliśmy lekkie zdziwienie, ubrani 
byliśmy w stroje sportowe (w moim 

przypadku strój startowy do biega-
nia) mocno odbiegające od ubiorów 
przewidzianych dla turystki górskiej.

Każdy dzień był dla nas wyzwa-
niem, ponieważ minimalizowali-
śmy czas odpoczynku starając się 
nadrabiać sen podczas dojazdów. 
Pierwsze godziny po przebudzeniu 
były walką z zakwasami i tym, aby 
jak najszybciej rozruszać wszystkie 
mięśnie, natomiast ostatnie godzi-
ny były zmaganiem z obolałymi 
stopami i nogami, które lada chwi-
lę mogły odmówić posłuszeństwa. 

Mimo że zgubiliśmy się kilka 
razy podczas nocnych wędrówek, 
to mogę powiedzieć że szczęście 
nam mocno sprzyjało. Ominęły nas 
dosłownie „o włos” dwie duże bu-
rze (jedną przespaliśmy u podnóża 
Sobótki) i całą trasę udało nam się 
pokonać nie narażając się na zmo-
czenie przez deszcz. 

Po drodze zużyliśmy niezliczone 
ilości skarpet i koszulek. Wyprawę 
przepłaciłem utopieniem butów 
do biegania w błocie na torfowi-
skach podczas nocnego podejścia 
na Wysoką Kopę. Ostatni szczyt 
był spacerkiem – Skopiec najwyż-
szy w  Górach Kaczawskich okazał 
się dla nas „łatwy” do podejścia. 
Pozostało tylko zejść do Komarna 
i zatrzymać stoper. Był 27 sierpnia, 
zegarek wskazywał 5:49 rano, co 
oznaczało, że udało się poprawić 
rekord o prawie 8 godzin. 

Serdecznie polecam każdemu 
zdobycie Korony Gór Polski. Więk-
szość szczytów gwarantuje wspa-
niałe widoki i ciszę. Jednocześnie 

Czupel – krótka 
chwila relaksu

foto: 
Tomasz Wróbel
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Akademickie Mistrzo-
stwa Województwa 
Łódzkiego w Aerobiku 
Sportowym i Tańcu 

Swoje umiejętności sporto-
wo-taneczne zaprezentowało na 
scenie Sali Widowiskowej PŁ 30 
uczestników. 

Atrakcją zawodów rozegranych 
14 maja 2011 roku były specjalne 
pokazy. Trenerki: Agnieszka Rem-
bowska i Joanna Cieślik wraz ze 
swoimi zawodniczkami ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 wykonały układ 
taneczno-akrobatyczny przybli-
żając widzom dyscyplinę jaką jest 
gimnastyka sportowa. Był też ta-
niec współczesny profesjonalistki 
Mileny Bartoszewskiej ze Szkoły 
Baletowej i Anny Gabrysiak uczen-
nicy Publicznego Liceum Ogólno-
kształcącego PŁ, a także pokaz gru-
py tanecznej „Jast”. Uczestników 
mistrzostw oceniało jury w skła-
dzie: Sławomira Bergman – sędzia 
główny, Przemysław Grzybowski 
– sędzia aerobikowy, Tomasz Rem-
bowski – sędzia techniczny, Agata 
Wiśniewska – sędzia taneczny i Da-
wid Bergman – sędzia czasowy (se-
kretariat).

Wyniki zostały ogłoszone po 
burzliwych naradach. W kategorii 
solistek zwyciężyła Joanna Woj-
ciechowska z pierwszego roku 
Centrum Kształcenia Międzyna-
rodowego, która zatańczyła jazz 
funk. Wśród mężczyzn zwyciężył 
ubiegłoroczny mistrz PŁ Filip Olej-
nik, który sprawił prawdziwą ucztę 
oczom widzów wykonując układ 
lirykal jazz. Za najlepsze zawod-
niczki aerobiku sportowego uzna-
no Natalię Ochocką z drugiego 
roku CKM i Magdalenę Steglińską 
studentkę pierwszego roku ar-
chitektury (obie z sekcji AZS PŁ), 
a fitnessu – duet damski: Sylwię Je-
siołowską i Joannę Redę (również 
studentki PŁ). Najlepszy duet mie-

jesteśmy z dala od zgiełku tłumów 
na najbardziej obleganych trasach 
w polskich górach.

Poniżej przedstawiam szczyty 
według kolejności w jakiej je zdoby-
waliśmy:

Start w Świętej Katarzynie o 00:00
1. Łysica 612 m n.p.m. – Góry Świę-

tokrzyskie (na szczycie o 00:23)
2. Tarnica 1346 m n.p.m. – Bieszcza-

dy (06:27)
3. Lackowa 997 m n.p.m. – Beskid 

Niski (11:52)
4. Radziejowa 1262 m n.p.m. – Be-

skid Sądecki (18:06) 
5. Wysoka 1050 m n.p.m. – Pieniny 

(22:40)
6. Rysy 2499 m n.p.m. – Tatry (35:34)
7. Turbacz 1310 m n.p.m. – Gorce 

(44:09)
8. Babia Góra 1725 m n.p.m. – Be-

skid Żywiecki (54:13)
9. Mogielnica 1171 m n.p.m. – Be-

skid Wyspowy (58:04)
10. Lubomir 904 m n.p.m. – Beskid 

Makowski (60:20)
11. Skrzyczne 1257 m n.p.m. – Beskid 

Śląski (64:10)
12. Czupel 933 m n.p.m. – Beskid 

Mały (66:51)
13. Biskupia Góra 889 m n.p.m. – 

Góry Opawskie (71:22)
14. Ślęża 718 m n.p.m. – Masyw Ślęży 

(78:17)
15. Wielka Sowa 1015 m n.p.m. – 

Góry Sowie (81:03)
16. Kłodzka Góra 765 m n.p.m. – Góry 

Bardzkie (84:09)
17. Rudawiec 1112 m n.p.m. – Góry 

Bialskie (87:42)
18. Kowadło 989 m n.p.m. – Góry Zło-

te (89:46) 
19. Śnieżnik 1425 m n.p.m. – Masyw 

Śnieżnika (95:40)
20. Orlica 1084 – Góry Orlickie 

(103:27) m n.p.m.
21. Jagodna 977 m n.p.m. – Góry By-

strzyckie (106:07)
22. Szczeliniec 919 m n.p.m. – Góry 

Stołowe (108:45)
23. Waligóra 936 m n.p.m. – Góry Ka-

mienne (111:30)
24. Chełmiec 851 m n.p.m. – Góry 

Wałbrzyskie (112:45)
25. Skalnik 945 – Rudawy Janowickie 

(115:00)
26. Śnieżka 1602 m n.p.m. – Karkono-

sze (118:20)
27. Wysoka Kopa 1126 m n.p.m. – 

Góry Izerskie (122:42)
28. Skopiec 724 m n.p.m. – Góry Ka-

czawskie (124:58)
Zejście do Komarna 125:49 !!!

n Przemysław Jagielski

Roztańczeni studenci
szany to wykonawcy salsy w  pa-
rach Dominika Cieślak z Wydziału 
Biotechnologii i Nauk o Żywności 
i  jej partner Paweł Wardak z Wy-
działu Chemicznego. Prezento-
wane przez uczestników techniki 
tańca to między innymi: hip hop – 
Magdalena Ścibisz, popping – Re-
migiusz Patelak, czy mix taneczny 
Marty Kaźmierczak. 

Specjalne podziękowania za 
sponsorowanie imprezy oraz ufun-
dowanie nagród należą się panu 
Grzegorzowi Gromczykowi z firmy 
„Delia Cosmetics”, Działowi Promo-
cji PŁ, a także AZS – Środowisko. 
Imprezę nagłaśniało Radio Żak. 

Trzy tygodnie później odbyły się 

Mistrzostwa  
Politechniki Łódzkiej 
dla studentów  
pierwszego roku  
w Tańcu i Fitness. 

Tym razem na scenie wystą-
piło 26 uczestników. Większość 
z  nich zaprezentowała układy fit-
ness wykonane indywidualnie 
i  grupowo. Największe wrażenie 
wywarł występ Janusza Zgierskie-
go z pierwszego roku Wydziału 
Mechanicznego, który zatańczył 
profesjonalny pełen efektownych 
elementów układ break dance. 
Do gustu licznie zgromadzonej 
widowni przypadły także występy 
zagranicznych studentek odmien-
ne w stylu tańca i muzyki. Francine 
Umutesi (Rwanda) zaprezentowała 
taniec afrykański do utworu „Aga-
sake”, a Sanbhagya Tayarajan (In-
die) przedstawiła taniec indyjski do 
utworu „Aaja Nachle”. Obie dziew-
czyny studiują inżynierię biome-
dyczną w CKM. Pozostali uczest-
nicy Mistrzostw również wykazali 
się kreatywnością oraz ciekawymi 
pomysłami. 

n Sławomira Bergman
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Dzięki sukcesom sportowym, 
które od dwóch lat na pomostach 
krajowych i międzynarodowych 
odnoszą trójboiści siłowi z PŁ, do 
startu w tej imprezie zaproszeni 

W Studenteuro grały reprezentacje uniwersyteckie 
z uczelni pochodzących z miast organizujących Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku. W po-
przednim roku polskie uczelnie gościły na Ukrainie, na-
tomiast w tym roku gospodarzem turnieju była Polska. 

Naszej ekipie przypadło miejsce we wrocławskiej 
grupie, gdzie zmierzyliśmy się z Lwowskim Narodo-
wym Uniwersytetem Rolniczym oraz z Lwowską Aka-
demią Wojsk Lądowych im. Sagajdacznogo. 

Pierwszy mecz w dramatycznych okolicznościach 
zremisowaliśmy 1:1, a w drugim meczu musieliśmy 
uznać wyższość wojskowych przegrywając 1:3. Wia-
domość o tym, że możemy zagrać w zastępstwie Poli-
techniki Wrocławskiej dotarła do nas w czwartek wie-
czorem. W niedzielę 11 września drużyna PŁ rozegrała 
obydwa mecze, co w dużej mierze wpłynęło na wyniki 
spotkań. Było to dla nas „przetarcie” w elitarnym tur-

Politechnika Łódzka dostała szansę gry w turnieju piłkarskim Studenteuro po nie-
spodziewanym wycofaniu się w ostatniej chwili ekipy Politechniki Wrocławskiej.

Zastąpili Politechnikę Wrocławską
nieju przed nowym sezonem oraz doskonała okazja 
aby promować Politechnikę Łódzką wśród studentów 
z Ukrainy. 

Była to druga edycja „Polsko-Ukraińskiego Turnie-
ju Drużyn Akademickich w Piłce Nożnej 2010-2012”. 
Pierwsza tura rozgrywek odbyła się we wrześniu 
2010 roku w ukraińskich miastach EURO 2012: Char-
kowie, Doniecku, Kijowie i Lwowie. Finał odbył się 
13 września w Warszawie. Zakończył się zwycięstwem 
reprezentacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu nad drużyną Charkowskiej Akademii Zoo-
weterynaryjnej (3:1) oraz zdobyciem 3. miejsca przez 
warszawską AWF (po pokonaniu Akademii Wojsk Lą-
dowych ze Lwowa wynikiem 6:1).

Organizatorem turnieju po stronie polskiej jest AZS 
oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

n Przemysław Jagielski

W ostatnich trzech dniach lipca w Międzyzdrojach odbył się Międzynarodowy 
Festiwal Sportów Siłowych. Od 10 lat odbywa się on w różnych miastach Europy.

Wakacyjne sukcesy w trójboju siłowym
zostali czołowi zawodnicy naszej 
sekcji wraz z trenerem. 

Trzy spośród wielu konkurencji 
jakie odbywały się podczas festi-
walu przeprowadzili nasi studenci 

pod wodzą trenera sekcji Marcina 
Laśkiewicza – wyciskanie leżąc, 
przysiad ze sztangą oraz podciąga-
nie na drążku. 

Na najwyższym stopniu podium 
stanął Kamil Kanas wygrywając 
wyciskanie leżąc, potwierdzając 
tym swoją pozycje na arenie mię-
dzynarodowej. Piotr Gałecki zajął 
drugie miejsce w przysiadach, Ra-
dosław Kęsiak był trzeci w podcią-
ganiu na drążku. 

Trener Marcin Laśkiewicz oprócz 
pełnienia funkcji sędziego główne-
go zawodów, wystartował w  kon-
kurencji wyciskania odważnika 
32,5 kg na ilość powtórzeń zajmu-
jąc czwarte miejsce. W przyszłym 
roku festiwal odbędzie się w Wied-
niu z udziałem naszych zawodni-
ków – otrzymali już zaproszenia od 
organizatorów.

n Gabriel Kabza
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Na lodowisku „Bombonierka” 
położonym w pobliżu kampusu 
B Politechniki Łódzkiej rozegra-
no w pierwszy weekend sierpnia 
mistrzostwa Polski w curlingu 
Akademickich Związków Sporto-
wych. Najlepsi okazali się łodzianie. 
Z  przyjemnością informujemy, że 
wśród mężczyzn zwyciężyła druży-
na Politechniki Łódzkiej AZS Łódź 
(skip Mateusz Jadczyk). Kobiece mi-
strzostwo wywalczył Team Kamy-
czek AZS Łódź (skip Adela Walczak). 
Jak podkreśla Łukasz Janczar z za-
rządu AZS w Łodzi – Podwójne złoto 
łodzian jest tym cenniejsze, że w obu 
przypadkach w meczach finałowych 
pokonane zostały drużyny aktual-
nych Mistrzów Polski Seniorów.

n E.Ch.

Na Mistrzostwach Europy Ju-
niorów w Wyciskaniu leżąc stu-
dent Politechniki Łódzkiej Kamil 
Kanas zdobył złoty medal wyni-
kiem 225 kg. Zawody rozegrano 
1  czerwca 2011 r. w Rybniku. Ka-
mil Kanas studiuje na Wydziale 
Mechanicznym. Jest zawodnikiem 
sekcji trójboju siłowego KU AZS, 
aktualnym Mistrzem Polski w tej 

W finałach Akademickich Mistrzostw Polski w  pły-
waniu wystąpiło pięcioro reprezentantów naszej 
uczelni. Najwięcej medali zdobyła Ewa Ścieszko, nasza 
najlepsza pływaczka, studentka Wydziału Biotechno-
logii i Nauk o Żywności. Ewa wypływała 2 złote meda-
le w typie uczelni technicznych i 2 srebrne w punktacji 
generalnej na 50 m i 100 m stylem klasycznym. Razem 
z kobiecą sztafetą 4x50 m stylem zmiennym zdobyła 
2. miejsce wśród uczelni technicznych płynąc w druży-
nie z: Marią Krakowiak (FTIMS), Aleksandrą Chrzuszcz 
(FTIMS), Igą Petri (BAIŚ). W klasyfikacji drużynowej na-
sze dziewczęta zdobyły 3. miejsce w kategorii uczelni 
technicznych. Jedyny nasz reprezentant Tomasz Ra-
domski (FTIMS) pływał na 50 m stylem grzbietowym 
zajmując 28. miejsce. Trenerem pływaków jest mgr 
Joanna Lipińska.                                                                         n

Ewa Ścieszko 
na podium

foto: 
Tomasz Radomski

Ewa Ścieszko na podium

Kamil Kanas Mistrzem Europy
Kamil Kanas 
w czasie wyciskania

foto: 
Piotr Gałecki

Wyszczotkowali 
zwycięstwo

konkurencji. Sukces jest o tyle zna-
czący, że Kamil wygrał konkurencje 
open wszech kategorii zostawiając 
w  tyle ponad 120 zawodników. 
Dało to drugi złoty medal i tytuł Mi-
strza Mistrzów.

Trenerem świeżo upieczonego 
Mistrza jest Marcin Laśkiewicz.

n Gabriel Kabza
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Fabryka Inżynierów XXI w.

Centrum 
Technologii
Informatycznych

Rosną nowe budynki w kampusie Politechniki Łódzkiej


