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Dobrze wykorzystane pieniądze [ 
EWA KORZENIEWSKA 

W marcu tego roku na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki zakończył się Projekt Tempus J E P 12204-
97. Projekt, którego koordynatorem był dziekan Wydziału prof. dr J a n Leszczyński prowadzony był 
w latach 1997-2001 przy współudziale uniwersytetów: Ins t i tu t Nationale des Sciences Appliquees de 
Toulouse (INSA) - Francja, Universidad Politecnica de Catalunya (UPC) - Hiszpania, State University of 
Gent (SUG) - Belgia, University of Strathclyde - Szkocja, University of Kalmar - Szwecja. 

• N o w o c z e s n e sa le w y k ł a d o w e 
• Cztery spec ja l i s tyczne labora tor ia 
• Wydzia łowe K o m p u t e r o w e 

Laborator ium S t u d e n c k i e 
• Cztery spec ja lnośc i i n ż y n i e r s k i e 

n a E l e k t r o t e c h n i c e 
• N o w e ks iążki i skrypty 
• E l ek tron iczna k a r t a s t u d e n t a 

Przebieg projektu był oceniany 
i zatwierdzany przez zbierający się 
okresowo Komitet Zarządzający 
(Steering Committee) w składzie: 
prof. Jan Leszczyński - Koordynator 
z PŁ, prof. Augustin Martinez 
z Institut National de Sciences Appli-
ąuees de Toulouse, prof. Gilbert de 
Mey z State University of Gent, prof. 
Joan Cabestany z Universitat Politec
nica de Catalunya, prof. Joe McGhee 
z University of Strathclyde, prof. Go
ran Johanson z University of Kalmar. 

W ramach projektu wykonano szereg 
ważnych dla wydziału zadań: 
• Zmodernizowano dwie duże sale 
wykładowe. 
Wyposażono je w pomoce audiowizu
alne, z komputerami przyłączonymi 
do wydziałowej sieci komputerowej 

i do internetu, dzięki temu 
możliwa jest także trans
misja wykładów do innych 
ośrodków. 
• Utworzono lub zmoder
nizowano cztery specjali
styczne laboratoria, w tym 
ydziałowe dydaktyczne la
boratorium komputerowe, 
przyłączone do wydziało

wej i uczelnianej sieci komputerowej 
i do internetu. 
• Wyposażono laboratorium specjal
ności Inżynieria Jakości i Metrologia 
w nowoczesny skomputeryzowany 
sprzęt pomiarowy. Umożliwia on mię
dzy innymi prowadzenie badań na 
odległość. Odbyły się sesje pomiaro
we sterowane z Uniwersytetu Stra
thclyde w Szkocji. 
• Zmodernizowano Wydziałowe Kompu
terowe Laboratorium Studenckie dostęp
ne dla studentów wszystkich lat studiów. 
• Zmodernizowano lub utworzono 
cztery specjalności inżynierskie na 
kierunku Elektrotechnika o progra
mach uzgodnionych z partnerami za
granicznymi w języku polskim i an
gielskim: Elektroenergetyka, Infor
matyka Stosowana, Metrologia i In

żynieria Jakości oraz Elektrotechno-
logia i Zarządzanie. 
• Wydano szereg książek (11 książek 
autorów polskich i zagranicznych) 
i pomocy dydaktycznych. 

Udział w projekcie wzbogacił Wy
dział o szereg rozwiązań zwiększają
cych bezpieczeństwo i usprawniają
cych komunikację student-dziekanat. 
Między innymi zainstalowano liczne 
kamery wizyjne, połączone z monito
rem w portierni. Na korytarzach, 
w miejscach szczególnie intensywne
go ruchu, zainstalowano monitory 
ekranowe, połączone z dziekanatem, 
ukazujące aktualne informacje dla 
studentów. Monitory są połączone 
również z siecią komputerową i mogą 
być wykorzystane do transmisji z sal 
wykładowych, z internetu lub też do 
pokazów filmowych. 

Szczególnym zadaniem podjętym 
na Wydziale jest zrealizowana częścio
wo (aktualnie-etap testowania) auto
matyczna rejestracja studentów za 
pomocą elektronicznej karty studen
ta. Umożliwia ona zapisywanie i wczy
tywanie do bazy danych dziekanatu 
wszystkich wyników nauczania oraz 
podejmowanie decyzji o zaliczeniach 
semestrów i lat np. w oparciu o sys
tem punktowy ECTS oraz o system 
ocen wewnętrznych. Karta umożliwia 
ponadto: automatyczną generację pla
nów zajęć oraz ocenę postępów studen
ta w czasie semestru i w czasie stu
diów. Jest powiązana z obowiązującym 
systemem stypendialnym, jest kartą 
biblioteczną, kartą dostępu do Stu
denckiego Laboratorium Komputero
wego i do wydzielonych laboratoriów. 

Istotnym elementem projektu były 
kontakty nauczycieli akademickich 
i pracowników administracji dzieka
natu PŁ z uczelniami zagranicznymi, 
które stały się podstawą nawiązania 
współpracy naukowej pomiędzy uni
wersytetami Uni Europejskiej i Poli
techniką Łódzką. 
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O jakości kształcenia 
w wyższej uczelni 

WnuoTrKA 

EDWARD JEZIERSKI* 

Niemal w każdej działalności czło
wieka chodzi o wytworzenie produk
tu o najwyższej jakości. Dla procesów 
przemysłowych opracowano szereg 
standardów, które w uproszczeniu 
sprowadzają się do następujących za
leceń: weź najlepszy surowiec, zasto
suj najlepsze urządzenia i technologie, 
dokonuj oceny poszczególnych opera
cji, analizuj jakość poprzez porówna
nie z produktami innych firm, weryfi
kuj jakość produktu w procesie eksplo
atacji, a przy tym cały czas pamiętaj 
aby produkować oszczędnie. Przełoże
nie na warunki działania wyższych 
uczelni jest dość oczywiste: przyjmij
my najlepszych kandydatów, zapew
nijmy im najlepszych nauczycieli aka
demickich, najlepsze programy stu
diów i wyposażenie, podnośmy efek
tywność wszystkich etapów procesu 
dydaktycznego, baczmy na konkuren
cję, analizujmy kariery naszych absol
wentów. A wszystko to należy, w wa
runkach uczelni państwowej, realizo
wać w oparciu o skromną dotację Mi
nisterstwa Edukacji Narodowej. 

PRZEZ SZEREG LAT 
UWAŻALIŚMY, ŻE NASI 

ABSOLWENCI SĄ DOBRZE, 
A NAWET BARDZO DOBRZE 

PRZYGOTOWANI DO ZAWODU. 

I była to prawda, a pośrednim do
wodem tego jest analiza karier życio
wych wielu naszych absolwentów, 
którzy z powodzeniem pracowali jako 
inżynierowie nie tylko w Polsce, lecz 
również na tzw. Zachodzie. Jest pa
radoksem, że w znacznie trudniej
szych warunkach życia i studiowania 
potrafiliśmy kształcić lepszych absol
wentów. Dlaczego tak było? Mieliśmy 
lepszych kandydatów, gdyż poziom 
szkół średnich był wyższy, liczba kan
dydatów znacznie przekraczała limi
ty miejsc przyznawane przez Mini
sterstwo, co powodowało dość ostrą 
selekcję, mieliśmy nauczycieli akade
mickich mających za sobą wiele do
świadczeń wyniesionych bezpośred
nio ze znakomitych polskich szkół 
naukowych w zakresie matematyki, 
fizyki, mechaniki, chemii, elektro

techniki itd., mieliśmy również na
uczycieli wywodzących się z przemy
słu, bądź współpracujących ściśle 
z zakładami przemysłowymi. Nasze 
programy obejmowały znacznie 
większą liczbę godzin zajęć (zwykle 
około 5000 na studiach magister
skich), w tym bardzo dużo projektów. 
Programy studiów były w miarę sta
bilne. I wreszcie warto podkreślić, że 
panowała atmosfera chęci zdobywa
nia wiedzy, gdyż uzyskanie dyplomu 
gwarantowało znacznie wyższą pozy
cję społeczną. 

JAK PRZEBIEGAŁY PROCESY 
ZMIAN W SZKOLNICTWIE 
WYŻSZYM W OSTATNICH 

25 LATACH? 

Początkowo ze względów politycz
nych, potem ekonomicznych zaczął 
maleć status pracowników i studen
tów wyższej uczelni, a wreszcie szyb
kie zmiany ekonomiczno-społeczne 
w państwie zachwiały całym syste
mem wartości i hierarchii społecznej. 
Jak w czasach pazernego kapitalizmu 
w niektórych środowiskach jedynym 
wyznacznikiem sukcesu stał się pie
niądz. Często do pomnażania mająt
ku zamiast wykształcenia wystarczał 
spryt i działania nie zawsze zgodne 
z prawem. Wkrótce życie dowiodło, że 
wiedza z zakresu finansów czy prawa 
jednak się przydaje. Stąd właśnie te 
kierunki studiów stały się atrakcyjne, 
tu szli najlepsi kandydaci, stąd nie od
chodzili nauczyciele akademiccy. 
W przypadku uczelni technicznych 
sytuacja jest znacznie trudniejsza, bo 
na to, aby w kraju produkować wyro
by o najwyższym poziomie technolo
gicznym potrzeba znacznie więcej cza
su i pieniędzy. 

Wszystkie uczelnie, w tym również 
techniczne, zaczęły raptownie po
większać rekrutację, aby naciągnąć 
zbyt krótką kołdrę z pieniędzmi pu
blicznymi w swoją stronę. Jednocze
śnie zawód nauczyciela akademickie
go przestał przyciągać jak dawniej 
najlepszych absolwentów - ci znajdują 
atrakcyjniejsze posady. Niestety, to 
wszystko procentuje obniżeniem po

ziomu kształcenia i przygotowania 
zawodowego absolwentów. 

W OBECNEJ SYTUACJI JEDYNĄ 
DROGĄ JEST SZYBKIE 

WPROWADZANIE MECHANIZMÓW 
PODNOSZENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA. 

Na szczęście, systemy takie funk
cjonują w wielu uczelniach zagranicz
nych, zwłaszcza w krajach, które po
trafią efektywnie wykorzystywać pu
bliczne pieniądze. Nie musimy zatem 
dokonywać własnych eksperymen
tów, a wystarczy analizować wzorce 
i wybierać najlepsze rozwiązania. Nie
stety, na krajowym poziomie robi się 
niewiele w tym względzie i szanujące 
się uczelnie muszą same wprowadzać 
wewnętrzne systemy zapewnienia ja
kości. Pomysły są różne: od stwierdze
nia jesteśmy najlepsi i nikt nas nie 
będzie instruował jak uczyć studen
tów", aż po próby wprowadzania nie
humanitarnych wręcz mechanizmów 
kontroli międzyoperacyjnych wynika
jących z norm serii ISO 9000. 

Politechnika Łódzka jest jedną 
z najbardziej aktywnych polskich 
uczelni w zakresie współpracy mię
dzynarodowej w sferze dydaktyki. Po
kazaliśmy, że nasze programy i ich re
alizacja są niegorsze (a często lepsze) 
niż w uczelniach zachodnich. Udział 
Politechniki w wielu projektach 
TEMPUS pozwolił na dość szeroką 
wymianę studencką, na doposażenie 
niektórych naszych laboratoriów, na 
zbieranie informacji dotyczących 
efektywnego zarządzania wydziałami 
i całą uczelnią. W moim odczuciu 
ogromną rolę w tym względzie ode
grało także utworzenie Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego. 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 
POSTANOWIŁA ROZBUDOWAĆ 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA. 

Szereg elementów zaliczanych do 
tego systemu już funkcjonuje, żarów- L 
no na poziomie centralnym, jak rów- W 
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• nież na wielu wydziałach, które poszu
kują rozwiązań najlepszych dla swojej 
sytuacji. W roku ubiegłym utworzona 
została Rada Jakości Kształcenia, któ
ra pomaga władzom Uczelni w przy
gotowywaniu nowych i ulepszaniu ist
niejących już rozwiązań składających 
się na wewnętrzny system zapewnie
nia jakości kształcenia. 

Ważnym krokiem w zakresie pod
noszenia jakości procesu dydaktyczne
go było utworzenie Komisji Akredyta
cyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) 
przez Konferencję Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych. Podstawowym 
zadaniem Komisji będzie ocena pozio
mu kształcenia na poszczególnych 
wydziałach i k i e r u n k a c h s tud iów 
i udzielanie akredytacji na dwa lub pięć 
lat. Wystąpienia o akredytację są całko
wicie dobrowolne, a wydział nie musi 
zgłaszać wszystkich prowadzonych 
kierunków studiów. 

CZY POLITECHNIKA JEST DOBRZE 
PRZYGOTOWANA DO 

AKREDYTACJI ? 

Myślę, że tak. Gdy w roku 1998 na
sze Ministerstwo miało wytypować 
uczelnie do pilotażowego programu 
oceny jakości kształcenia według stan
dardów europejskich, to niemal nie 
mieliśmy konkurentów. Byliśmy je
dyną Polską szkołą wyższą włączoną 
do tego dużego europejskiego progra
mu. Przez udział programie zdobyli
śmy pewne doświadczenia. Standardy 
i procedury przyjęte przez KAUT nie
mal pokrywają się z tymi, z którymi 
spotkaliśmy się w ramach wspomnia
nego projektu. Takie pojęcia jak raport 
samooceny, czy ocena zewnętrzna są 
dobrze znane dość szerokiej grupie 
osób w naszej uczelni. Nasi prodzie
kani d.s. kształcenia już dwukrotnie 
mieli okazję do poznania szczegółów 
postępowania akredytacyjnego. Rada 
d.s. Jakości Kształcenia będzie ponad
to pomagać w przygotowywaniu ra
portów samooceny. Jestem przekona
ny, że zdecydowana większość kierun
ków studiów prowadzonych w naszej 
Uczelni podda się akredytac j i już 
w pierwszej turze. Z pewnością przy
czyni się to do rzeczywistego podnie
sienia poziomu kształcenia w Politech
nice Łódzkiej i wyniesie ją na wyższe 
pozycje w tak popularnych ostatnio 
rankingach. 

* Autor jest przewodniczącym Rady 
ds. Jakości Kształcenia w Politechni
ce Łódzkiej i członkiem Komisji Akre
dytacyjnej Uczelni Technicznych 

Jubileusz Politechniki 
EWA CHOJNACKA 

Co roku 24 maja jest dniem, w któ
rym Pol i technika Łódzka świętuje 
kolejną rocznicę swego powstania . 
W tym roku minęło 56 lat od chwili 
pojawienia się w Łodzi wyższej uczel
ni technicznej. Do początków historii 
uczelni i jej dalszego rozwoju wynika
jącego z bliskich związków z miastem, 
regionem i środowiskami akademic
kimi w Polsce i zagranicą nawiązał 
w swoim przemówieniu JM Rektor 
prof. Józef Mayer. 

Wojewoda dr Michał Kasiński wrę
czył Rektorowi prof. J . Mayerowi 
Laur Jerzego Buzka 2001 za wyjątko
we d o k o n a n i a dla n a u k i polskiej 
i przekazał list gratulacyjny skierowa
ny do Politechniki Łódzkiej (patrz 
zdjęcie). W liście czytamy m.in. „Wa
sza Alma Mat er jest dużym ośrodkiem 
naukowym i akademickim, którego 
dorobek jest powszechnie doceniany 
i uznawany. O randze Państwa uczel
ni świadczy zainteresowanie ze stro
ny młodzieży podejmującej studia oraz 
wysoka pozycja w rankingu polskich 
uczelni." 

Odznaczenia i nagrody 
Szczególnie miłym i uroczystym 

momentem było odznaczenie Krzy
żem Komandorskim Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej prof. Davi-
da J. Tedforda doktora honoris causa 
Politechniki Łódzkiej, od lat wspó
łpracującego z naszą uczelnią. 

Liczne grono osób otrzymało od
znak i Zas łużony dla Politechniki 
Łódzkiej. 

Tradycyjn ie wręczono nagrodę . 
C u r r a n a - W e r n e r a dla najlepszego . 
absolwenta Wydziału Mechanicznego. 
Otrzymał ją mgr inż. Tomasz Brodec
ki absolwent kierunku papiernictwo 
i poligrafia. Nagrodę dla najlepszego i 
absolwenta przyznało także Stowa
rzyszenie Wychowanków Politechni
ki Łódzkiej. Otrzymał ją mgr inż. 
Piotr Lipiński z Wydziału Elektro
techniki i Elektroniki. 

Nagrodę za najlepszą pracę dok
torską przygotowaną z zastosowa
niem narzędzi s ta tystyki i analizy 
danych zawar tych w programach 
z rodziny STATISTICA otrzymała 
dr inż. Iwona Stanieć - laureatka kon
kursu zorganizowanego przez firmy 
StatSoft, Inc i StatSoft Polska. 

Wręczone zostały dyplomy dokto
ra habilitowanego oraz doktora nauk 
technicznych, chemicznych, matema
tycznych i ekonomicznych. 

Uroczystość zakończyło Gaude
amus odśpiewane przez Chór PŁ. 

Wojewoda przekazał JM Rektoroui Laur Jerzego Buzka 2001 
Foto: Jan Szabela 
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Z biografii 
Profesora Tedforda 
David J. Tedford urodził się w 1931 r. 

w Szkocji. Jest absolwentem Uniwer
sytetu w Glasgow, na którym dokto
ryzował się w 1955 r. W ciągu trzech 
następnych lat pracował jako inżynier 
w przemyśle (Ferranti Ltd.) na sta
nowisku badawczym. W 1958 r. Da-
vid Tedford został powołany na sta
nowisko wykładowcy w Królewskim 
Kolegium Nauki i Techniki (Royal 
College of Science and Technology) 
w Glasgow. Kolegium to po połącze
niu ze Szkockim Kolegium Handlo
wym (Scottish College of Commerce) 
uzyskało w roku 1964 status uniwer
sytecki. Dekretem Królowej Elżbiety 
II nadano tej uczelni nazwę „Uniwer
sytet Strathclyde". Profesor David 
Tedford pracował w tym Uniwersyte
cie do 1996 r. w Katedrze Elektroni
ki. Pełnił w niej różne funkcje od sta
nowiska wykładowcy do kierownika 
Katedry, którym został w 1972 r. uzy
skując jednocześnie tytuł profesora. 
Następnie stanął na czele Wydziału 
Elektrycznego. W latach 1982-91 pełnił 
funkcje Vice-Principal, Vice-Principal 
elecł, Depuły Principal Uniwersytetu 
Strathclyde, był odpowiedzialny m.in. 
za współpracę z zagranicą. Formalnie 
przeszedł na emeryturę we wrześniu 
1996 r., ale jako Professor Emeritus 
prowadzi nadal badania ze swoim ze
społem. Od 1997 r. jest Przewodniczą
cym Uniwersyteckiej Rady Nadzor
czej Uniwersytetu Abertay w Dundee. 

Prof. David Tedford zorganizował 
na Wydziale Elektrycznym Uniwer
sytetu Strathclyde doskonały zespół 
w dziedzinie Elektroenergetyki i Wy
sokich Napięć, uważany do chwili 
obecnej za jeden z najlepszych w Wiel
kiej Brytanii i na świecie. Jest auto
rem przeszło dwustu prac publikowa
nych w najbardziej znanych czasopismach 
naukowych i książkach uznawanych 
jako teksty źródłowe. 

Profesor Tedford jest wielkim zwo
lennikiem współdziałania nauki i prze
mysłu. Na tym polu ma znaczące suk
cesy. Przy poparciu kilkunastu przed
siębiorstw szkockich o światowej reno
mie, zainicjował szkolenia przemysło
we, a przez odpowiedni system kszta
łcenia i praktyk studenckich był pro
motorem transferu technologii. 

O niespożytej aktywności prof. 
Tedforda świadczy jego udział w pra
cach kilkudziesięciu ważnych organi
zacji, których był i jest członkiem. 

Profesor był zapra
szany jako wykładowca 
i wybitny naukowiec do 
wielu znanych ośrod
ków naukowych, nie 
tylko w swojej ojczystej 
Szkocji i całej Wielkiej 
Brytanii, ale również 
w Stanach Zjednoczo
nych, Kanadzie i Euro
pie Zachodniej. Jest ce
nionym ekspertem i do
radcą dla wielu uniwer
sytetów w Krajach Bli
skiego i Dalekiego 
Wschodu. 

W uznaniu wyjątko
wych zasług Profesora 
Tedforda dla jego ma
cierzystej uczelni Uni
wersytet Strathcyde 
nadał mu wl999 r. 
tytuł Fellow ofthe Uni-
uersity of Strathclyde. 

PROFESOR 
DAVID TEDFORD -
WIELKI PRZYJACIEL 
POLSKI 
I POLAKÓW. 

Przeżycia wczesnych lat odciskają 
silne piętno na każdej osobowości. 
Profesor Tedford jako kilkuletni chło
piec doświadczał zagrożeń wojennych 
w swoim ojczystym kraju. Niezatarte 
wrażenie pozostawiła w nim obecność 
oddziałów polskich stacjonujących na 
terenie Szkocji. Profesor Tedford, 
podobnie jak wielu Szkotów, doceniał 
bezpośrednią pomoc tego dalekiego 
ale wiernego alianta. 

W 1967 r., w trzy lata po jego po
wstaniu, Uniwersytet Strathclyde 
podpisał umowę o współpracy z Poli
techniką Łódzką. Współpraca ta, 
trwająca do dzisiejszego dnia, jest nie
zwykła w skali całej współpracy aka
demickiej Polsko-Brytyjskiej. 

Profesor Tedford włączył się do niej 
bardzo aktywnie podejmując w 1972 r. 
kontakty z Katedrą Wysokich Napięć 
oraz Katedrą Aparatów Elektrycznych 
Politechniki Łódzkiej, a następnie 
z Międzyresortowym Instytutem Tech
niki Radiacyjnej. 

Jednym z elementów tej współpra
cy jest projekt wspólnych doktoratów 
funkcjonujący od 1979 r., w ramach 
którego młodzi polscy naukowcy wy
konywali prace doktorskie akcepto
wane przez obie uczelnie. 

Prof. Dauid J. Tedford 
Foto: Jan Szabela 

Profesor był promotorem nawiąza
nia trójstronnej współpracy pomiędzy 
Politechniką Łódzką, Uniwersytetem 
Strathclyde i Uniwersytetem w Pawii, 
która zaowocowała prowadzonymi 
regularnie seminariami 3x3x3. Po 
objęciu funkcji Chairman of Court 
Uniwersytetu Abertay w Dundee, 
Profesor Tedford doprowadził do na
wiązania współpracy pomiędzy tym 
Uniwersytetem i PŁ. Działając aktyw
nie w Szkocko-Polskim Towarzystwie 
Kulturalnym Profesor promował 
polską kulturę i współpracę z Polską. 
Wspierał powstanie oraz działania To
warzystwa Polsko-Szkockiego istnie
jącego od 1983 r. przy Politechnice 
Łódzkiej. Wspierał też powstanie na 
terenie Uniwersytetu Strathclyde 
Polskiego Centrum Kultury i Infor
macji, którego otwarcia dokonała pani 
Minister Kultury Izabela Cywińska 
w listopadzie w 1990 r. 

Profesor Tedford był zawsze zain
teresowany rozszerzeniem współpra
cy szkocko-polskiej na inne dziedzi
ny, takie jak współpraca między mia
stami czy regionami. Obecnie władze 
miasta Dundee pragną wykorzystać 
jego długoletnią współpracę z Polską 
do nawiązania partnerskich stosun
ków z Łodzią. 
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10 lat Organizacji i Zarządzania 
ALEKSANDRA KOSTRZEWA 

24 kwietnia 2001 roku minęło 10 lat od decyzji Senatu Politechniki Łódzkiej o powołaniu nowego Wydziału - Orga
nizacji i Zarządzania w oparciu o pracowników i wyposażenie Instytutu Organizacji i Zarządzania funkcjonującego 
w strukturze Wydziału Włókienniczego PŁ - w różnych formach organizacyjnych - od 1954 roku. 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 

Pierwszym dziekanem Wydziału 
został jego założyciel dr hab. Czesław 
Szmidt, prof. PŁ, a prodziekanami 
prof Jerzy Lewandowski i dr Elżbie
ta Jędrych. W momencie powstania 
Wydział kształcił na jednym kierun
ku studiów. 

lii w Bielsku-Białej. Znaczny rozwój 
nastąpił pod względem ilości pracow
ników (od 51 do 109), powierzchni (od 
1406 do 5280 m2), działalności nauko
wej (publikacje książkowe i artykuły, 
udział w konferencjach naukowych 
krajowych i międzynarodowych), wy
posażenia sal wykładowych, zasobno
ści biblioteki. W pierwszym roku 

Pierwszy dziekan Wydziału dr hab. Czesław Szmidt, prof. PŁ (z prawej) i ak
tualny dziekan dr hab. Krzysztof Baranowski, prof. PŁ Foto- Jan Szabela 

Na uroczystej akademii mającej 
uczcić dziesięcioletnie funkcjonowa
nia Wydziału dziekan dr hab. Krzysz
tof Baranowski, prof. PŁ, mówił 
o tym, że powstanie Wydziału Orga
nizacji i Zarządzania w strukturze PŁ 
dyktowane było dążeniem do stworze
nia takiego kierunku studiów, który 
ksztłciłby specjalistów łączących wie
dzę i umiejętności typowo inżynierskie 
z menedżerskimi. (...) Wydział Zarzą
dzania i Organizacji nie jest tylko ele
mentem struktury Politechniki Łódz
kiej, ale sumą wiedzy i intelektu jego 
pracowników. Wydział stał się inte
gralną częścią Politechniki Łódzkiej. 

Przez 10 lat Wydział rozwinął się 
pod względem ilości proponowanych 
studentom form (dzienne, wieczoro
we i zaoczne) i kierunków studiów. 
Wydział prowadził także studia w fi-

funkcjonowania Wydziału studiowa
ło na nim 58 osób. W tej chwili jest to 
już grupa 3300 osób studiujących 
w Łodzi. Do 31 maja 2001r. wydano 
(łącznie z Bielskiem) prawie 5000 
dyplomów. 

Obecne władze Wydziału to: dzie
kan - dr hab. Krzysztof Baranowski-
prof. PŁ, prodziekani - prof. Jerzy 
Lewandowski, dr Krzysztof Wesołow
ski, dr Urszula Urbańska i dr hab. Ry
szard Barcik, prof. PŁ. 

OBCHODY 10-LECIA WYDZIAŁU 

Rozpoczęła je uroczysta akademia, 
która miała miejsce 24 kwietnia 2001 r. 
w audytorium im. A. Sołtana. Na aka
demię tę zaproszeni zostali wszyscy pra
cownicy Wydziału, władze Politechniki 
Łódzkiej, członkowie Senatu PŁ oraz 

osoby współpracujące z Wydziałem 
z Politechniki Łódzkiej. Wśród gości zna
leźli się także rektorzy łódzkich szkół 
wyższych, przedstawiciele władz Łodzi, 
Sieradza i Bełchatowa, wśród nich prze
wodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 
Matuszak, wicewojewoda Wojciech Gu-
lin, prezydent miasta Sieradza mgr 
Krzysztof Michalski i starosta powiatu 
sieradzkiego mgr Kazimierz Kościelny 
oraz prezydent miasta Bełchatowa mgr 
Tadeusz Rozpara. 

Akademia rozpoczęła się przemó
wieniem dziekana, który powiedział: 
„Czym jest jubileusz dziesięciolecia ist
nienia naszego Wydziału ? To święto, 
moment, w którym powinniśmy pomy
śleć o wysiłkach, staraniach i pracy 
wszystkich tu obecnych, a także i tych, 
których tu zabrakło. Kto zliczy godzi
ny pracy naszych studentów, w jaki 
sposób zmierzymy wysiłek i ambicję 
ludzi prowadzących ćwiczenia, wykła
dy i seminaria? Książki i artykuły 
Państwa autorstwa, setki prac magi
sterskich a także, co bardzo ważne, roz
prawy doktorskie - rachunek taki 
umożliwiają. Wierzę, że nie zmarno
waliśmy tych dziesięciu lat i nie zawie
dliśmy zaufania studentów, słuchaczy, 
doktorantów..." 

W kolejnych wystąpieniach JM 
Rektor PŁ prof. Józef Mayer podkre
ślił wagę Wydziału jako części składo
wej Politechniki i jego dotychczasowe 
dokonania. Pierwszy Dziekan Wy
działu - dr hab. Czesław Szmidt, prof. 
PŁ. omówił losy Wydziału od momen
tu jego powstania, zmiany organiza
cyjne, osobowe, rozwój, dynamikę licz
by studentów. Wręczono także meda
le 10-lecia Wydziału Organizacji i Za
rządzania PŁ osobom, które aktywnie 
przyczyniły się do powstania i funk
cjonowania Wydziału. Uhonorowani 
nim zostali m.in.: prof. dr hab. Józef 
Mayer, prof. dr hab. inż. Józef Matu
szek, prof. dr hab. inż. Józef Krysiń-
ki, mgr Anna Nowakowska, prof. dr 
hab. Zofia Mikołajczyk. Wśród uhono
rowanych znaleźli się także stali za
graniczni współpracownicy Wydziahi 
- prof. Nancy Papaaleksandris i Jean-
Paul Dennette, którzy od momentu 
powstania Wydziału wspierali go i za- • 
chęcali do rozwoju działalności. ' 
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Kolejne wyróżnienie • KONFERENCJA 

Drugiego dnia obchodów odbyła się 
konferencja naukowo-dydaktyczna 
pracowników Wydziału, która miała 
przedstawić strategię dalszego rozwo
ju Wydziału oraz zaprezentować fir
my współpracujące. Znalazły się 
wśród nich Master Foods Polska, 
AMG net S.A., Telekomunikacja S.A., 
EYE, BEST. Oprócz prezentacji firm 
swoją propozycję dla studentów 
przedstawiły organizacje działające na 
Wydziale: Samorząd Studencki, 
AEGEE, AIESEC i Koło Naukowe 
Konsultingu i Zarządzania Produkcją. 

Dzień ten zapoznał studentów 
z ofertą Wydziału i organizacji z nim 
współpracujących. 

Jako zakończenie obchodów zapla
nowano Zjazd Absolwentów Wydzia
łu, który odbył się 26 maja 200Ir. 

ALEKSANDRA KOSTRZEWA 

26 maja 2001 r. miał miejsce zjazd 
pierwszych dwóch roczników (1996 
i 1997 rok) absolwentów Wydziału Or
ganizacji i Zarządzania PŁ, który był 
zakończeniem obchodów 10-lecia 
Wydziału. Na spotkaniu zjawiło się 
ponad 100 osób, co stanowi liczbę 
imponującą gdyż wszystkich absol
wentów z tych lat jest 160. 

Tamte roczniki nazywane popular
nie „eksperymentalnymi", miały naj
większy wpływ na dalszy rozwój Wy
działu. Jako pierwsi zaufali Politech
nice Łódzkiej i jej nowemu Wydziało
wi. Rozmowy i wymiana wizytówek 
pokazała, że nie pomylili się podejmu
jąc taką decyzję. Prawie wszyscy ab
solwenci są w tej chwili pracownika
mi znanych przedsiębiorstw polskich 
i międzynarodowych, część założyła 
własne firmy. Większość pracuje na 
stanowiskach kierowniczych. Nikt 
spośród nich nie jest bezrobotny, choć 
wielu już kilkakrotnie zmieniało miej
sce pracy. 

Zjazd dał wszystkim szansę spotka
nia tych pracowników Wydziału, któ
rych najlepiej zapamiętali z okresu 
studiów. Przywitał zebranych dzie
kan dr hab. Krzysztof Baranowski, 
prof. PŁ oraz dziekani z pierwszych 
lat funkcjonowania Wydziału -
dr hab. Czesław Szmidt, prof. PŁ 

ALEKSANDRA KOSTRZEWA 

Nagrodę w konkursie za najlepszą 
pracę magisterską tematycznie zwią
zaną z województwem łódzkim otrzy
mała mgr Joanna Nowicka, absol
wentka Wydziału Organizacji i Zarzą
dzania PŁ. Nagrody przyznawał Mar
szałek Województwa Łódzkiego. Kon
kurs miał zwrócić uwagę społeczności 
Łodzi na problemy naszego miasta 
i zachęcić do tworzenia kolejnych prac 
magisterskich i doktorskich traktują
cych o problemach Łodzi. 

Praca nt.: „ Uwarunkowania i barie
ry rozwoju małych i średnich przedsię
biorstw w regionie łódzkim" została 
napisana pod kierunkiem prof. dr hab. 
Stefana Lachiewicza. Temat pracy jest 

i dziekan ds. Studenckich - dr Elżbie
ta Jędrych. Z absolwentami rozma
wiał także prof. Andrzej Pomykalski, 
który był jednym z ich ulubionych wy
kładowców. 

Szczególnie miłe i pobudzające do 
wspomnień było spotkanie z kierow
niczką dziekanatu - panią Janeczką 
Przewłocką, która pomagała w tru
dach studiowania, doradzała, wspie
rała i do tej pory pamięta wszystkich 
absolwentów. 

Z przyjemnością wspominano pięć 
lat studiów, ciekawe zajęcia, wspania
łych wykładowców, nie pomijając 
oczywiście tych przedmiotów, które 

bardzo aktualny, analiza przedstawio
na przez autorkę okazała się interesu
jąca także dla władz województwa 
łódzkiego. 

Nagroda Marszałka została wręczo
na laureatce podczas uroczystości 
w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
17 maja 200 Ir. Wyróżnienie to połą
czone było z nagrodą pieniężną. 

Jest to kolejna prestiżowa nagroda, 
którą otrzymują absolwenci i dokto
ranci Wydziału Organizacji i Zarządza
nia Politechniki Łódzkiej. 

Prace powstające na tym Wydziale 
cenione są w całym kraju za wysoki 
poziom merytoryczny i interesujące 
wnioski autorów. 

sprawiały największą trudność... 
Zjazd ten pozwolił nie tylko spotkać 

się absolwentom, ale także dał szan
sę władzom Wydziału do przeanalizo
wania systemu kształcenia na podsta
wie efektów, jakim jest wszechstron
ność naszych absolwentów i ich atrak
cyjność na rynku pracy. 

Za rok kolejny zjazd, który będzie 
spotkaniem wszystkich roczników 
absolwentów i pozwoli jeszcze pełniej 
poznać losy magistrów inżynierów, 
magistrów i licencjatów zarządzania, 
którzy połączyli swoje losy z Wydzia
łem Organizacji i Zarządzania Poli
techniki Łódzkiej. 

Spotkanie absolwentów 
„Starzy" studenci znowu na Politechnice 
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I Festiwal Nauki i Sztuki w Łodzi 

Uwagi i komentarze 
ANDRZEJ MATERKA* 

Cała akademicka Łódź przygoto
wywała się do Festiwalu od kilku mie
sięcy, starannie przemyślano program 
imprez festiwalowych, aby był atrak
cyjny merytorycznie i pod względem 
formy. Nie szczędzono wysiłku i sta
rań, aby była to impreza udana, bo 
cele Festiwalu są ważne nie tylko dla 
łódzkich uczelni, ale także, a może 
przede wszystkim, dla naszego mia
sta. W rozwoju wyższych uczelni jest 
nowa szansa dla Łodzi, a Festiwal był 
okazją do promocji uczelni i miasta, 
do zachęty dla młodzieży, aby swą 
zawodową przyszłość wiązała z odpo
wiednim wykształceniem, a także do 
prezentacji możliwości istniejących 
w szkołach wyższych. 

Festiwal odbywał się w dniach 15-
17 maja i dziś można już ocenić jego 
przebieg, przygotowanie i dokonać 
bilansu sukcesów i niedociągnięć. Był 
to wszak pierwszy Festiwal i wnioski 
na przyszłość są konieczne. 

CZY FESTIWAL BYŁ 
IMPREZĄ UDANĄ? 

Można stwierdzić, że pod wzglę
dem merytorycznym na pewno tak. 
Czy cykliczne organizowanie festiwali 
jest Łodzi potrzebne? Również tak. 
W sytuacji niedostatecznego finanso
wania badań naukowych i szkolnic
twa wyższego promocja nauki i sztu
ki w społeczeństwie staje się szczegól
nie ważna, służy integracji łódzkiego 
środowiska naukowego i prezentacji 
ofert szkół wyższych adresowanych 
do młodzieży. 

CZY POPEŁNIONO BŁĘDY? 

Niestety nie udało się ich ustrzec. 
Trzeba krytycznie ocenić wybór ter
minu imprezy. W połowie maja 
w szkołach trwają egzaminy matural
ne, na uczelniach studenci i pracow
nicy mają normalne zajęcia, a w zbli
żonym terminie organizowane są im
prezy w pewnym sensie konkurencyj
ne, jak Święto Łodzi i Juwenalia. 

Mogłoby to mieć mniejsze znaczenie, 
gdyby akcja promocyjna i reklamowa 
była prowadzona aktywniej i w spo
sób profesjonalny. Uczestnicy festiwa
lu, w znacznej większości negatywnie 
oceniają promocję Festiwalu. Infor
macja w mediach była skąpa, niewy
starczająca i pojawiła się tuż przed 
jego rozpoczęciem. Za późno przeka
zano ją do łódzkich gimnazjów i lice
ów - ważnych adresatów Festiwalu, 
za późno wydrukowano program im
prez, na dodatek zrobiono to z błęda
mi i nieprzejrzyście. Plakat festiwa
lowy nie przekazywał żadnych istot
nych treści, a mógł przecież np. infor
mować o układzie ścieżek programo
wych. Nie przeprowadzono też akcji 
promocyjnej w regionie łódzkim. 
W wielu szkołach nie słyszano nawet 
o Festiwalu. Lepiej rozpropagowany 
w mieście był Festiwal Wróżb, który 
odbył się o tydzień wcześniej. 

Niedostatek informacji sprawił, że 
frekwencja na festiwalowych impre
zach była poniżej oczekiwań. Uczest
nicy Festiwalu (wśród nich PŁ) czy
nili ze swej strony próby zaintereso
wania prasy i telewizji, jednak mimo 
to udział mediów było znikome. Po
dobnie nie wykazał zainteresowania 
przemysł oraz jednostki administra
cji samorządowej i państwowej, mimo 
wysłanych zaproszeń. 

CZY IMPREZY FESTIWALOWE 
BYŁY DOBRZE 

PRZYGOTOWANE? 

Poziom pokazów, wykładów i pre
zentacji był bardzo dobry, to wielka 
szkoda, że dotarły one do tak niewie
lu odbiorców. Na tle ogólnego niedo
władu organizacyjnego starania na
szej uczelni budzą szacunek. Wszyst
kie Wydziały odpowiedziały na hasło 
„Festiwal" bogatymi propozycjami, 
zaangażowano pomysłowość, wy
obraźnię, zaangażowali się też pra
cownicy, a w efekcie powstała oferta 
barwna i ciekawa. Niektórzy twierdzą 
nawet, że liczba imprez festiwalowych 
była za duża, choć zdania na ten te
mat są podzielone. Zapewne przy lep

szej promocji, a w ślad za nią lepszej 
frekwencji - opinia ta byłaby inna. 
Dział promocji Politechniki Łódzkiej 
znakomicie uczelnianą ofertę zapre
zentował. Przygotowano dobry pro
gram imprez lokalnych organizowa
nych przez Politechnikę, goście mo
gli odnaleźć wszystkie obiekty naszej 
uczelni na specjalnie wydanej mapce 
Politechniki Łódzkiej (przygotowanej 
specjalnie na Festiwal przez Dział 
Promocji i studentów Instytutu Archi
tektury i Urbanistyki). W punkcie in
formacyjnym PŁ rozdawane były 
materiały wydziałowe, informatory 
służące propagowaniu Politechniki 
oraz programy festiwalowe i mapki. 
Aktywnie do prac włączyli się studen
ci. Imprezy lokalne odbywały się 
w laboratoriach i pracowniach na wy
działach, w Sali Kinowej na Al. Poli
techniki 3a, w CKM i na dziedzińcu 
Wydziału BAilŚ, w Centrum Diagno
styki i Terapii Laserowej i Bibliotece 
Głównej, Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich zorganizowało nawet pokaz 
w EC-4. Pracownicy naszej uczelni 
zaangażowali się w prowadzenie im
prez festiwalowych bez jakiegokol
wiek wynagrodzenia, poświęcając na 
nie z trudem wygospodarowany czas, 
dla wspólnego dobra. 

PRZYSZEDŁ CZAS NA 
WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKÓW 

Po zakończeniu Festiwalu przy
szedł czas na wyciągnięcie wniosków, 
które pomogą w organizacji kolejnych. 
Przyszłe edycje Festiwalu należy po
wierzyć od strony organizacyjnej pro
fesjonalistom. Festiwal powinien być 
organizowany przed lub po okresie 
matur, a może jesienią?, w czasie wol
nym od pracy i zajęć szkolnych, np. 
w dniach weekendu. 

W przyszłym roku wykorzystajmy 
szansę, którą w tym roku nie w pełni 
wykorzystano! Skorzystają na tym 
wszyscy: miasto, społeczność łódzka 
i uczelnie. 

* Autor był przewodniczącym komi
tetu organizacyjnego Festiwalu w Po
litechnice Łódzkiej. 
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Zwyczajny w Łodzi -
Honorowy w Saratovie 

W rosyjskim mieście Saratów mia
ła miejsce uroczystość, której głównym 
bohaterem był jeden z profesorów Po
litechniki Łódzkiej. 30 maja 2001 roku, 
Rada Wydziału Fizyki na wniosek Se
natu Universytetu w Saratowie wrę
czyła prof. T o m a s z o w i Kapitania-
kowi z Katedry Dynamiki Maszyn PŁ 
dyplom Honorowego Profesora. Ten 
zaszczytny ty tu ł prof. Kapi tan iak 
otrzymał jako wyraz uznania dla osią
gnięć naukowych w dziedzinie dyna
miki nieliniowej oraz uznania dla jego 
wysiłków na rzecz rozwoju współpra
cy międzynarodowej. 

W latach 90. prof. Kapitaniak roz
począł współpracę naukową z prof. 
Vadimem Anishchenko, kierującym 
na Uniwersytecie w Saratowie Ka
tedrą Radiofizyki, k tóra prowadzi 
badania nad problemami bifurkacji 
i chaosu. Profesor Anishchenko oraz 
jego uczniowie i współpracownicy, 
wielokrotnie gościli w Politechnice 
Łódzkiej. Efektem współpracy Kate
dry Dynamiki Maszyn i Katedry Ra
diofizyki jest kilkanaście prac nauko
wych dotyczących teorii chaosu, opu
blikowanych w renomowanych czaso
pismach zagranicznych. 

Prof. Kapitaniak jest pierwszym 
l a u r e a t e m tego wyróżn ien ia . Po

przednio, najwyższym stopniem ho
norowym nadawanym przez Uniwer
sytet w Saratowie był stopień Hono
rowego Doktora. Z uwagi na fakt, że 
w ostatnim czasie stopień ten uzyska
ło wielu biznesmenów i polityków 
wspierających finansowo uniwersytet, 
wprowadzono stopień Honorowego 
Profesora, który może być nadawany 
jedynie wybitnym uczonym. 

„Moje związki z Saratowem są bar
dzo długie. Można powiedzieć, że prak
tycznie przez całe życie byłem związa
ny z tym miastem, gdyż rodzice, jesz
cze przed moim przyjściem na świat, 
kupili lodówkę o nazwie SARATOV-
żartuje prof. Kapitaniak. - Lodówka 
funkcjonuje do dziś, mimo swoich po
nad czterdziestu lat." 

Otrzymanie przez prof. Tomasza 
K a p i t a n i a k a s topn ia Honorowego 
Profesora zdecydowało o złożeniu 
w Saratowie pierwszej - zapewne nie 
ostatniej - wizyty. Wizyty, którą po
przedziła kilkudniowa, pełna emocji 
podróż pociągiem, będąca pierwszą 
okazją poznania Rosji - kraju, w któ
rym prof. Kapitaniak wcześniej nie 
gościł. W podróży tej pomocą i radą 
s łużył p rofesorowi jego a s y s t e n t 
mgr inż. Władysław Kiełbasiński. 

Profesor T o m a s z K a p i t a n i a k 
urodził się w 1959 r. w Łodzi. Jes t ab
solwentem Wydziału Mechanicznego 
PŁ (1982 r.) oraz Wydziału Matema
tyki, Fizyki i Chemii UŁ (1985 r.). 
Bardzo szybko zdobywał kole jne 
awanse naukowe: stopień doktora n.t. 
w 1985 roku, stopień doktora habili
towanego w 1988 r. tytuł profesora w 
1995 r. Od 1992 r. kieruje Katedrą Dy
namiki Maszyn. W latach 1996-1998 
pełnił obowiązki prodziekana Wydzia
łu Mechanicznego. 

Działalność naukowa obejmuje za
gadnienia dotyczące dynamiki maszyn 
i teorii drgań. Tematyka jego prac kon
centruje się głównie na zagadnieniach 
teorii bifurkacji i chaosu determini
stycznego oraz na problemach stero
wania ruchami nieregularnymi. Na 
tym polu, dokonał on odkryć znaczą
cych w skali światowej i jest powszech
nie uznawanym autorytetem. W 1998 r. 
wyróżniony został przyznaniem mu 

stypendium Fulbrighta. 
Rezultaty swoich prac naukowych 

zawarł w licznych publikacjach. Na 
dorobek ten składa się ponad 100 ar
tykułów, 2 rozprawy, 5 monografii 
i 3 podręczniki akademickie. Był pro
motorem 6 prac 
d o k t o r s k i c h . 
Dwie z nich zosta
ły wykonane za
granicą. 

Jego współpra
cownicy z Kate
dry mówią „Su
che fakty z biogra
fii nie oddają nie
powtarzalnej, pe
łnej serdeczności 
atmosfery, jaką 
stwarza on siłą 
swojej osobowo
ści. Stanowi rzad
ki przykład „sze
fa ", dla którego 

przedmiotem najwyższej troski jest nie 
jego własna kariera, lecz kariery na
ukowe pracowników." 
Profesor Kapitaniak jest autorem książ
ki Historia Szkocji. W wolnych chwilach 
maluje obrazy (głównie pejzaże). 
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Nominacje profesorskie i 

Postanowieniem z 6 kwietnia 2001 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadal czterem pracownikom Politechni
ki Łódzkiej tytuł naukowy profesora. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 25 maja w Pałacu Prezydenckim. 

PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ MAŁKIEWICZ 
urodził się w 1939 r. w Strzemieszycach. Studia na Wydziale Chemicznym PŁ ukończył 
w 1963 r. rozpoczynając w tym samym roku pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Chemii 
Organicznej, którą następnie kontynuował w Katedrze Syntezy Organicznej i Instytucie Che
mii Organicznej. W 1970 r. obronił pracę doktorską, zaś w 1991 r. uzyskał stopień doktora 
habilitowanego. W 1994 r. powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego PŁ. 

Od wielu lat kieruje zespołem badawczym „Chemia i struktura RNA", który legitymuje 
się szeregiem znaczących osiągnięć naukowych. Główny kierunek badań zespołu stanowi 
powiązanie struktury makrocząsteczek RNA z ich złożoną funkcją biologiczną, szczególnie 
zaś w roli posttranskrypcyjnej modyfikacji tRNA w rybosomalnym procesie dekodowania 
informacji genetycznej oraz inicjacji odwrotnej transkrypcji retrowirusa HIV-1. 

Jest autorem bądź współautorem 55 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach 
o wysokiej randze naukowej. Wygłosił 63 referaty na międzynarodowych i krajowych konfe
rencjach naukowych. W kierowanym przez niego zespole zrealizowane zostały cztery roz

prawy doktorskie i dwa przewody habilitacyjne. Odbył szereg staży naukowych w zagranicznych ośrodkach nauko
wych w Czechach (Praga), Niemczech (Darmstadt) oraz USA (Detroit, New York, Raleigh. 

PROF. DR HAB. INŻ. JACEK RYNKOWSKI 
urodził się w 1948 r. w Łodzi. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1970 r. na Wydziale 
Chemicznym PŁ i tu otrzymał stopień dr nauk chemicznych w 1978 r. oraz dr habilitowa
nego w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej - katalizy i adsorpcji w 1988 r. Od początku 
pracy zawodowej do chwili obecnej związany jest z Instytutem Chemii Ogólnej i Ekologicz
nej PŁ, w którym od 1992 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. W 1993 r. 
powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego PŁ. Był jednym z głównych twór
ców kierunku „Ochrona Środowiska" na Wydziale Chemicznym PŁ. Koordynuje na ma
cierzystym Wydziale wymianę studentów i pracowników w ramach międzynarodowego 
programu „Sokrates". 

„ _ ^ _ , Przedmiotem jego działalności naukowej są zagadnienia katalizy heterogenicznej m.in. 
7 V -W badania właściwości fizykochemicznych i katalitycznych różnych typów naniesionych ukła-

1 r K )F / 1 dów mono- i bimetalicznych, wykorzystywanych jako katalizatory reakcji wodoroodsiarcza-
nia, selektywnego uwodornienia aldehydów nienasyconych, reformingu metanu dwutlen

kiem węgla oraz sensory gazów. Posiada w swoim dorobku 75 artykułów naukowych, w większości opublikowanych 
w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz ponad 50 referatów i wystąpień konferencyjnych. 

Odbył kilka staży naukowych na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Przebywał jako visiting professor i organi
zator współpracy naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach m.in. w Gandawie, Strasburgu, Porto i Sofii. Jest człon
kiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz członkiem zarządu Polskiego Klubu Katalizy. 

PROF. DR HAB. INŻ. FRANCISZEK MOSIŃSKI 
urodził się w 1946 r. w Wieleniu n/Notecią. Dyplom mgr inż. uzyskał w 1972 r. po ukończeniu 
studiów na Wydziale Elektrycznym PŁ. Pracę w uczelni w Zakładzie Wysokich Napięć Insty
tutu Maszyn Elektrycznych i Transformatorów podjął bezpośrednio po studiach. Stopień dok
tora n.t. uzyskał w 1976 r., a stopień doktora habilitowanego w 1986 r. Z biegiem lat stał się 
specjalistą w zakresie izolacji elektrycznej transformatorów energetycznych i zastosowań sta
tystyki matematycznej w elektrotechnice. Od ponad 10 lat zajmuje się również zagadnieniami 
związanymi z ekologicznymi oddziaływaniami infrastruktury elektroenergetycznej. Posiada 
w swoim dorobku ok. 110 publikacji i ok. 80 niepublikowanych prac dla przemysłu, głównie 
transformatorowego i elektroenergetycznego. Jest współautorem książki „Wytrzymałość elek
tryczna transformatorów energetycznych" (WNT 1983, wraz z prof. Z. Hastermanem i mgr A. 
Maliszewskim) oraz autorem dwóch wydań skryptów monograficznych „Podstawy techniki 
wysokich napięć" i „Metody statystyczne w technice wysokich napięć" i książek „Ekologiczne 
problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej" oraz „Zastosowania metod statystycz

nych dla inżynierów elektryków". Wypromował 3 doktorów. 
W latach 1977-81 pełnił funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Elektrycznego ds. studenckich, a w latach 1984-

87 był pełnomocnikiem Rektora PŁ ds. organizacji młodzieżowych. Od roku 1990 do 1996 był pełnomocnikiem dzieka
na Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki ds. wydawniczych. W latach 1986-1990 zastępca kierownika Katedry Wyso
kich Napięć, a obecnie kierownik Zakładu Wysokich Napięć w Instytucie Elektroenergetyki. Wiceprezes ds. nauki 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Od roku 1996 prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Elek
troniki ds. nauki i współpracy z zagranicą. 
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~ ^ ~ ~ I PROF. DR HAB. INZ. MACIEJ SOBIESZCZANSKI 
^ ^ ^ ^ ^ ^ k urodził się w 1935 roku w Warszawie. Studia ukończył w 1959 r. na Wydziale Mechanicznym 

^ ^ ^ P ^ ^ ^ PŁ. Na tym samym Wydziale w 1975 r. obronił pracę doktorską, a w roku 1989 uzyskał 
^ ^ | ^ 1 stopień doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W latach 1958 -
, ^ ^ ^ H | t t E V • 1962 pracował na etacie inżynieryjno-technicznym w Katedrze Budowy Samochodów PŁ, 
\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ a w ' a t a c n 1963-1966 w Łódzkim Biurze Konstrukcyjnym Fabryki Samochodów Ciężaro-
^ ^ ^ ^ • L ^ j S wych w Starachowicach. Od 1967 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki 

^ ^ ^ ^ ^ H f c » Łódzkiej, a od 1974 jej Filii w Bielsku-Białej. Od 1992 roku kieruje Katedrą Sterowania 
^ ^ H ^ ^ H h p J ^ ^ ^ i Zasilania Tłokowych Silników Spalinowych Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1993 -
^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 1999 pełnił funkcję dziekana tego Wydziału. Od 1990 r. jest członkiem Senatu PŁ. 
^ ^ p A ^ k ^ k ^ H Głównymi obszarami jego zainteresowań są tłokowe silniki spalinowe i ich sterowanie 
^ H ^B ^ • ^ • ^ • B oraz matematyczne modelowanie procesów wtrysku i zasilania w powietrze. Jest autorem 
B - ^ ł J B ^ H lub współautorem 46 opublikowanych prac naukowo-badawczych, w tym dwóch monografii 

i 2 rozdziałów w 2 monotematycznych wydawnictwach zagranicznych. Jest współautorem 32 
prac naukowo-badawczych i projektów konstrukcyjnych, z których 17 zostało wdrożonych w praktyce. Jest członkiem 
amerykańskiego towarzystwa inżynierów SAE, utrzymuje kontakty z AVL-Graz w Austrii, w latach 1975-79 pełnił 
funkcję specjalisty ds. diagnostyki silników okrętowych w OBR BMC przy ZUT ZGODA w Świętochłowicach a od 1991 
roku jest konsultantem i członkiem Rady Naukowej OBR SM „BOSMAL" w Bielsku-Białej. 

W życiu prywatnym jest członkiem zwyczajnym Klubu Wysokogórskiego (obecnie PZA), sędzią jeździeckim PZJ 
oraz kapitanem jachtowym PZŻ i czynnie uprawia narciarstwo. 

Czas na korektę (replika) 
ROMAN ZARZYCKI 

Zanim odpowiem merytorycznie na 
zarzuty Pana prof. K. Kuźmińskiego 
na mój artykuł, chciałbym podać dwa, 
a dokładniej trzy fakty: 

1. W połowie 1999 r. zwróciłem się 
do Pana Prorektora Krzysztofa Kuź
mińskiego z prośbą o sprostowanie 
w obliczeniach rankingu jednostek or
ganizacyjnych PŁ. Napisałem w pi
śmie, że źle został obliczony udział dla 
mojej jednostki dotyczący wartości 
prac umownych i grantów (w2.). Dla
czego zwróciłem się z tym pismem do 
Pana Prorektora? Ponieważ w do
tychczasowej procedurze tego wskaź
nika wszystkie katedry na moim wy
dziale były traktowane łącznie i każ
da otrzymała jednakowy wskaźnik. 
Nagle w roku 1999 wskaźnik dla mo
jej katedry diametralnie różnił się „in 
minus" w stosunku do innych katedr. 
Cóż się okazało? Przy obliczeniu tego 
wskaźnika zastosowano dziwną zasa
dę. Podzielono sumę grantów i prac 
zleconych równo na poszczególne ka
tedry, a następnie podzielono przez 
liczbę pracowników katedr. Te kate
dry, które miały małą liczbę pracow
ników otrzymały b. duży wskaźnik, 
a te z dużą liczbą pracowników od
wrotnie. Zwróciłem się z pismem do 
Rektora z prośbą o korektę, przedsta
wiając również aktualne sprawozda
nie, z którego wynikało jasno, że gdy
by liczyć nie wg fikcyjnych danych, ale 
rzeczywistych, udziat mojej katedry 
byłby znacznie większy i przekraczał 
nie tylko te fikcyjne dane, ale również 

zdecydowanie średnią wydziałową. 
Pan Prorektor uprzejmie poinformo
wał mnie, że nie może dokonać po
wtórnych obliczeń tego wskaźnika. 
Odpisałem, że nie mogę zgodzić się 
z tą decyzją i proszę o powtórne roz
patrzenie tej sprawy. Odpowiedzi do 
tej pory nie otrzymałem. 

2. Materiał o potrzebie zmian 
w rankingu i algorytmie podziału fun
duszy napisałem w lutym i przekaza
łem do Rektoratu z prośbą o ustosun
kowanie się do niego. Cierpliwie cze
kałem prawie 6 tygodni i kiedy przy
szedł czas do oddania go do druku 
uznałem, że jest to jedyna droga do 
wskazania nieprawidłowości. Mogę 
powiedzieć jedno. To nie ja chciałem 
publicznej dyskusji na ten temat 
w Życiu Uczelni. 

3. Również i ten materiał oddałem 
do Rektora i cierpliwie czekałem na 
sprostowanie. 

A teraz do meritum: 
1. Chciałbym przypomnieć, że mój 

artykuł poruszał dwie sprawy: ran-
kingjednostek, a w szczególności ran
king wydziałów i podział funduszy 
menowskich między wydziały. 

To do pierwszego problemu. Sta
rajmy się na uczelni technicznej przy
jąć, że podstawowe zasady matema
tyki tzn. dodawanie, odejmowanie, 
dzielenie i mnożenie są słuszne i nie
podważalne. Napisałem, że nasz algo
rytm jest tak skonstruowany, że jeże
li wydział podzieli jednostki organi

zacyjne i powstanie z nich więcej jed
nostek to jego pozycja gwałtownie 
wzrośnie. Nazwałem ten system ku
riozalnym i w dalszym ciągu uważam 
za kompromitujące, że taki system 
może istnieć na wyższej uczelni, 
ą szczególnie na uczelni technicznej. 
Pan profesor Kuźmiński powiedział, 
że się ze mną nie zgadza, że mój arty
kuł jest oczywistym nieporozumie
niem, bo wszystko musi zamknąć się 
w 100%. Ciężko jest dyskutować 
o sprawach oczywistych, ale spróbuję 
wyjaśnić to dokładko. Z zasad ran
kingu wynika: „liczba punktów uzy
skanych przez wydział jest określona 
przez 2/3 sumy punktów jednostek or
ganizacyjnych tego wydziału...". Jest 
to zdanie zaczerpnięte z zasad punk
tacji i wydaje się, że powinno ono wy
jaśnić cały błąd algorytmu. Jeżeli nie 
wyjaśnia to podam przykład liczbowy 
związany z ostatnim dostępnym mi 
rankingiem 2000. 

Wydział Elektrotechniki i Elektro
niki, I pozycja w rankingu wydziałów 
- 2/3 wj = 11,0204%. Skąd ta wielkość 
wzięła się? Oczywiście z sumy punk
tów jednostek organizacyjnych Wy
działu Elektrotechniki i Elektroniki. 
Czy gdyby na Wydui..>'e była jedna jed
nostka, która zatrudniałaby wszyst
kich pracowników i robiliby oni to 
samo, co robią w swoich macierzy
stych jednostkach, 'o punktacja była
by identyczna? Nie - tak ten algorytm 
jest skonstruowany. Wydział Elektro
techniki i Elektroniki byłby na ostat- • 
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•
ni miejscu na uczelni. Trudno mi się 
to pisze, bo są to rzeczy tak oczywi
ste, że nie powinno się o tym pisać na 
żadnej uczelni, a na uczelni technicz
nej w szczególności. 

2. Druga część artykułu, ważniej
sza - co podkreśliłem - dotyczy podzia
łu pieniędzy na uczelni otrzymanych 
z MEN-u. Napisałem, że ,tfEN przy
znaje fundusze wg określonego algo
rytmu, a ten algorytm nie jest stoso
wany do dalszego podziału tych fun
duszy między wydziały na naszej 
uczelni" i postulowałem o ,j)ilne do
stosowanie zasad podziału algorytmu 
uczelnianego do algorytmu MEN-
owskiego". Dowiedziałem się od Pana 
Prorektora, że w znacznym stopniu 
mijam się z prawdą, że algorytm ten 
jest stosowany z jednym wyjątkiem. 
A przecież mnie chodziło, co wynika 
z mojego materiału, o ten wyjątek. Co 
ten „drobny wyjątek" w praktyce 
oznacza? Oznacza on dwie rzeczy: 

a) niewłaściwą redystrybucję fun
duszy przeznaczonych przez MEN dla 
uczelni, 

b) konserwowanie zastałej, złej 
sytuacji na wydziałach. To ten wyją
tek pozwoliłby na zatrudnienie dodat
kowych kilkudziesięciu profesorów ty
tularnych na naszej Uczelni. 

Chyba znowu muszę dać przykład. 
Niech w mieście znajdują się dwie 
uczelnie wyższe państwowe. Obie za
trudniały jednakową ilość nauczycie
li akademickich, 1/3 profesorów, 1/3 
adiunktów, 1/3 asystentów. Kilka lat 
temu jedna z tych uczelni zdecydowa
ła, że nie będzie dłużej zatrudniała 
asystentów i skierowała ich na studia 
doktoranckie, dając im stypendia rów
ne pensji asystenta z dodatkami. Pro
ces dydaktyczny nie ucierpiał. Druga 
uznała, że nie potrzebne są żadne 
zmiany. Jaka jest sytuacja po latach? 
Ta uczelnia, która skierowała asy
stentów na studia otrzymuje co roku 
o znacznie większe fundusze z MEN-
u niż ta druga. Chciałbym, aby ta dru
ga uczelnia, która przypomina mi 
mocno Politechnikę Łódzką, dostała 
te dodatkowe fundusze. 

Istniejący algorytm podziału pie
niędzy wymusza prowadzenie niera
cjonalnej polityki na uczelni. Celem 
wydziałów jest przejęcie jak najwięk
szych funduszy (zatrudnienie asy
stentów), na które nie ma pokrycia 
w funduszach menowskich. Są to 
sprawy tak oczywiste, że zupełnie nie
zrozumiała jest polityka prowadzona 
na uczelni. 

Powiem kilka słów złośliwie. Mu
szę odreagować pisząc rzeczy tak ele
mentarne. Narzekamy na jakość na

szych studentów, ale nie wiem czy 
wina nie leży po części po stronie na
uczycieli akademickich. Mieliśmy już 
jednego ministra edukacji, który nie 
umiał dodawać i mnożyć. Obawiam 
się, że ten wirus rozprzestrzenia się. 

P.S. Na zakończenie powiem jak 
powinien wyglądać przebieg kończą
cego się epizodu w średnio normalnie 
sprawnym przedsiębiorstwie. Po zło
żeniu materiału powinienem zostać 
poproszony w ciągu tygodnia do Rek
tora, gdzie Rektor powinien mi po
dziękować za zwrócenie uwagi na nie
prawidłowości istniejące w rankingu 
i w algorytmie. Następnie na najbliż
szym posiedzeniu Senatu powinno to 
być skorygowane. Uczelnia zyskała
by, a ja zamiast pisać te dodatkowe 
strony, dokończyłbym rozdział w pod
ręczniku. 

Odpowiedź 
na replikę 
KRZYSZTOF KUŹMIŃSKI 

Z przykrością stwierdzam, że nie 
udało mi się przekonać Pana prof. 
R. Zarzyckiego w artykule stanowią
cym odpowiedź na Jego zarzuty doty
czące rankingu jednostek i podziału 
dotacji, które zostały zamieszczone 
w Życiu Uczelni nr 68 w kwietniu b.r. 
Co więcej w dalszym ciągu, biorąc pod 
uwagę uwarunkowania zewnętrzne, 
nie zgadzam się z większością argu
mentów P. Profesora z jednym wyjąt
kiem, mianowicie, że posady mate
matyki tzn. dodawanie, odejmowanie, 
dzielenie i mnożenie są słuszne i nie
podważalne". W tej ostatniej kwestii 
problem polega jednak na tym, że te 
zasady trzeba znać i umieć się nimi 
posługiwać. 

W obecnej sytuacji kończę polemi
kę z P. Profesorem, zdając sobie spra
wę, że nie jestem w stanie Go przeko
nać. Nie oznacza to jednak, że podno
szona problematyka nie jest dyskusyj
na i możliwa jest różna optyka tych 
zagadnień. Uważam jednak, że swoje 
racje przedstawiłem względnie jasno 
w poprzednim artykule, co pozosta
wiam do oceny czytelników. 

Na kwietniowym posiedzeniu Se
natu rektor prof. Józef Mayer przed
stawił sprawozdanie z działalności 
Politechniki Łódzkiej w 2000 roku. £ 
Był to 56. rok działania Uczelni. 

KSZTAŁCENIE I SPRAWY 
STUDENCKIE 

Z zestawienia wyników rekrutacji 
wynika, że w porównaniu do ubiegłe
go roku, przy prawie takiej samej licz- > 
bie kandydatów, liczba studentów * 
I roku wzrosła o 650 osób. 

LICZBA STUDENTÓW OGÓŁEM - \ 
22 983 

LICZBA STUDENTÓW I ROKU -
7 271 

Studenci kształcili się na 39 kie
runkach. Na pierwszym roku jest 
ponad 31% ogólnej liczby studentów, 
co świadczy, że problem „przeżywa
nia" I roku jest wciąż aktualny. 

Na studiach dziennych jest 66% 
studentów, na zaocznych 21,5%, na 
wieczorowych około 3,5%, na studiach 
uzupełniających magisterskich około 
9%. Pozytywną tendencją jest wzrost 
słuchaczy studiów doktoranckich do 
588 osób, podczas gdy rok wcześniej 
było ich 417. Odnotowano prawie 
dwuipółkrotny wzrost liczby studiów 
podyplomowych i kursów. Kontynu
owano działania zmierzające do wdro
żenia systemu zapewniania i dosko
nalenia jakości. Powołano Radę ds. 
Jakości Kształcenia, ustalono również 
zasady tworzenia i modyfikacji pro
gramów studiów. Kontynuowano an
kietyzację zajęć oraz rozwijano system 
punktowy - po pilotażowej fazie prze
prowadzonej w Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego oraz na Wydz. 
Elektrotechniki i Elektroniki, wdro
żył go Wydz. Fizyki Technicznej, In
formatyki i Matematyki Stosowanej. 

Pewnym elementem zagrożenia 
jakości kształcenia jest wciąż wzrasta
jący stosunek liczby studentów do 
nauczycieli akademickich. Średnio dla 
uczelni jest on równy 12,98. Są tu jed
nak duże różnice między poszczegól
nymi jednostkami - od 7,87 na Wy
dziale Chemicznym do 38,43 na Wy
dziale Organizacji i Zarządzania. 

NAUKA I ROZWÓJ UCZELNI 

W klasyfikacji KBN najwyższą, 
I kategorię, przyznano Wydziałom: 
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Politechnika Łódzka w 2000 r. 
Sprawozdanie rektora 
Mechanicznemu, Chemicznemu oraz 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Śro
dowiska. Na podstawie umów bezpo
średnich z KBN realizowano 273 pro
jekty badawcze, w tym 80 promotor
skich. Najwięcej projektów badaw
czych, podobnie jak w latach ubie
głych realizowano na Wydziałach: 
Chemicznym i Mechanicznym. 

NAJWIĘCEJ GRANTÓW KBN 
REALIZOWANO W INSTYTUCIE 
TECHNIKI RADIACYJNEJ - 22, 
INSTYTUCIE CHEMII OGÓLNEJ 

I EKOLOGICZNEJ-17, 
INSTYTUCIE INŻYNIERII 

MATERIAŁOWEJ 
I TECHNIK BEZWIÓROWYCH -14, 

INSTYTUCIE MASZYN 
PRZEPŁYWOWYCH-13 

ORAZ 
KATEDRZE MIKROELEKTRONIKI I 

TECHNIK INFORMATYCZNYCH -10. 

Jednostki te także w ubiegłym 
roku przodowały w tej klasyfikacji. 

Tylko na trzech wydziałach (Che
micznym, Chemii Spożywczej i Bio
technologii oraz Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska) wszystkie jed
nostki organizacyjne prowadziły pro
jekty badawcze. 

Ponadto realizowano 16 projektów 
celowych. Na bezpośrednie zlecenia 
różnych podmiotów gospodarczych 
wykonywano 538 prac badawczych, 
naukowo-usługowych i ekspertyz. 

Podobnie jak w ubiegłym roku naj
większy wskaźnik sprzedaży grantów 
przypadający na 1 nauczyciela akade
mickiego odnotowały: Inst. Papiernic
twa i Poligrafii, Wydz. Inżynierii Pro
cesowej i Ochrony Środowiska oraz 
Wydz. Chemiczny. Inst. Papiernictwa 
i Poligrafii ma także najwyższy na jed
nego nauczyciela akademickiego 
wskaźnik sprzedaży prac umownych. 

W roku 2000 Urząd Patentowy RP 
udzielił na rzecz Politechniki Łódzkiej 
20 patentów na wynalazki, w toku 
znajduje się 106 projektów wynalaz
czych i 4 znaki towarowe. 

Uczelnia zorganizowała, bądź była 
współorganizatorem 60 konferencji 
i sympozjów naukowych. 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

W porównaniu z ubiegłymi latami 
wzrosła zarówno liczba studentów 
wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających. 
Wyjechało 307 studentów, przyjecha
ło 126. W międzynarodowej wymianie 
studenckiej dominuje Centrum Kszta
łcenia Międzynarodowego oraz Wy
dział Organizacji i Zarządzania. 

W 2000 r. 971 pracowników uczel
ni wyjeżdżało zagranicę, w tym 
w przeważającej większości na impre
zy naukowe i staże. Uczelnia przyjęła 
298 gości zagranicznych. Jak widać 
utrzymuje się istniejący od lat brak 
równowagi pomiędzy wyjazdami 
i przyjazdami. W Politechnice reali
zowano 176 tematów prac badaw
czych we współpracy z zagranicą, naj
więcej na Wydz. Chemicznym i Wydz. 
Elektrotechniki i Elektroniki. 

Pracownicy uczelni zdobyli 11 na
gród i wyróżnień na międzynarodo
wych targach i wystawach. 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 
I WYDAWNICZA 

Kontynuowano wdrażanie systemu 
komputerowego HORIZON. Rozpo
częto komputerową rejestrację wypo
życzeń we wszystkich bibliotekach fi
lialnych. Pracownicy powiększyli swój 
dorobek o 3686 publikacji obejmują
cych m.in.: monografie i podręczniki 
(76), skrypty, tłumaczenia książek 
i rozdziały w książkach (252), artyku
ły w czasopismach z listy filadelfijskiej 
(339), artykuły w czasopismach zagra
nicznych (254 ) i krajowych (695) oraz 
referaty i komunikaty. 

WSKAŹNIK: LICZBA PUBLIKACJI 
PRZYPADAJĄCYCH NA 

1 NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 
INST. PAPIERNICTWA I POLIGRAFII 

- 4,82, WYDZ. CHEMII SPOŻYW
CZEJ I BIOTECHNOLOGII - 3,98, 

WYDZ. INŻ. PROCESOWEJ I 
OCHR. ŚRODOWISKA 3,91, WYDZ. 

CHEMICZNY - 3,38, WYDZ. 
WŁÓKIENNICZY 2,99. ŚREDNIA 

W PŁ 2,06 

SPRAWY PRACOWNICZE 

W końcu 2000 r. w uczelni zatrud
nionych było 3627 osób, w tym 1825 
nauczycieli akademickich, wśród któ
rych 138 osób to profesorowie tytular
ni, 206 osób ma stopień naukowy dok
tora habilitowanego, a 833 doktora. 

FINANSE 

Realna wartość dotacji przyznawa
nej przez MEN na działalność dydak
tyczną z roku na rok zmniejsza się, 
co potwierdza poniższe zestawienie 
podane w cenach stałych 2000 r. obli
czonych z zastosowaniem wskaźni
ków rocznego wzrostu cen, publiko
wanych przez GUS. Kolejne dane do
tyczą lat 1998, 1999 i 2000. 

DOTACJA DYDAKTYCZNA MEN 

1998 r. -103 559TYS. ZŁ 
1999 r. -103129TYS. ZŁ 
2000 r. - 98 544TYS. ZŁ 

INFLACJA WG GUS 
1998 r.-11,8% 
1999r.-7, 3% 
2000 r.-10,1% 

DOTACJA DYDAKTYCZNA 
NA 1 STUDENTA 
1998 r. -5.48TYS. ZŁ 
1999 r. -5.06TYS. ZŁ 
2000 r. - 4,3 TYS. ZŁ 

Z końcem 2000 roku działania 
MEN wynikające z decyzji Minister
stwa Finansów spowodowały zmniej
szenie przyznanej wcześniej dotacji 
dydaktycznej o 3,14% oraz funduszu 
pomocy materialnej dla studentów 
o 4,07%. 

Po raz pierwszy Ministerstwo Edu
kacji Narodowej nie przyznało żadnej 
dodatkowej dotacji wynikającej z po
działu rezerw ministerstwa. Głównie 
z tych powodów Politechnika osiągnę
ła ujemny wynik bilansowy. 

(opr. E.Ch.) 
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Rozkład i korozja mikrobiologiczna 
materiałów technicznych 
ZOFIA ŻAKOWSKA, BEATA GUTAROWSKA 

W Łodzi w dniach 30-31 maja 2001 r. 
odbyła się II ogólnokrajowa konferen
cja nt. Rozkład i korozja mikrobiolo
giczna materiałów technicznych. Jej 
organizatorem był Instytut Techno
logii Fermentacji i Mikrobiologii Wy
działu Chemii Spożywczej i Biotech
nologii PŁ. Patronat objął Prezydent 
Miasta Łodzi oraz JM Rektor PŁ. 

W obradach uczestniczyło ponad 
90 osób z wielu wyższych uczelni, za
kładów przemysłowych oraz Bibliote
ki Narodowej, Archiwum Państwo
w e g o , M u z e u m N a r o d o w e g o 
i innych muzeów. 

Gościliśmy na naszej 
konferencji wybitnych 
specjalistów, autorów refe
ratów plenarnych: prof. 
Harolda Rossmoora 
z Uniwersytetu w Warren 
i Detroit w USA, naczelne
go redaktora Internatio
nal Biodeterioration and 
Biodegradation, organiza
tora ostatniego 1 I-tego 
Międzynarodowego Sym
pozjum Biodeterioration 
and Biodegradation, dr 
Aloisa Orlitę z Otrokovic 
oraz doc. Richarda Was-
serbauera z Politechniki 
w Pradze w Czechach, dr 
hab. Jadwigę Szostak-
Kotową, prof. Akademii 
Ekonomicznej w Krako
wie. Referaty dotyczyły 
rozkładu i korozji mikro
biologicznej różnych ma
teriałów technicznych, ta
kich jak włókna, tkaniny, 
skóry i wyroby skórzane, materiały 
elektroizolacyjne, stal oraz płyny do 
obróbki metali. W interesującej i cie
kawej formie został przedstawiony 
wykład dr Iwony Beech z Uniwer
sytetu w Portsmouth w Wielkiej Bry
tanii, która zaprezentowała zagadnie
nie aktualne w licznych środowi
skach, uporczywe do zwalczenia, 
a mianowicie tworzenia biofilmów na 
powierzchni materiałów technicz
nych, głównie stali. Z dużym zainte
resowaniem spotkał się referat ple

narny wygłoszony przez prof. Bria-
na F lannigana z Uniwersytetu 
w Edynburgu w Wielkiej Brytanii do
tyczący mikrobiologii środowisk byto
wania człowieka, tj. obecności mikro
organizmów w postaci aerozoli 
w budynkach i ich wpływu na zdro
wie człowieka oraz wykład pani prof. 
dr hab. Alicji Strzelczyk z Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
dotyczący problemów związanych 
z rozwojem mikroorganizmów na za
bytkach. Specjalista w ochronie ma
teriałów technicznych przed szkodli
wym działaniem mikroorganizmów 

Dyskusja podczas przerwy w obradach. 
Od lewej: prof. H. Rossmoor, prof. B. Flannigan, 
niżej prof. Z. Libudzisz i prof. R. Zarzycki F o / ( j . Jan SzQMa 

dr Martin Kugler z firmy Bayer 
w Niemczech przedstawił związki che
miczne, które mogą służyć do zabez
pieczenia materiałów przed korozją 
mikrobiologiczną. 

Tematyka pozostałych 13 refera
tów oraz 36 doniesień plakatowych 
dotyczyła w głównej mierze mikrobio
logii środowisk bytowania człowieka 
z uwzględnieniem aspektów zdrowot
nych. Poruszane były również zagad
nienia mikrobiologii zbiorów biblio
tecznych i zabytków oraz ich ochrony 

przed niszczącym działaniem drobno
ustrojów. 

Licznie prezentowane były zagad
nienia dotyczące rozkładu mikrobio
logicznego i korozji wzbudzonej przez 
mikroorganizmy takich materiałów 
technicznych jak: tworzywa sztuczne, 
skóry, tkaniny, paliwa i smary, meta
le, nieorganiczne materiały budowla
ne - kamień, beton, cegły, zaprawy 
murarskie, drewno i materiały drew
nopochodne oraz powłoki malarskie 
i materiały wykończeniowe. 

Prezentowano również zastosowa
nie różnych metod badawczych 
dla określenia trwałości mate
riałów na działanie mikroorga
nizmów, testowych zestawów 
szczepów odpowiedzialnych za 
korozję i rozkład oraz środków 
do ochrony materiałów tech
nicznych. Warto podkreślić 
wagę tych ostatnich tematów ze 
względu na ich charakter apli
kacyjny w wielu dziedzinach 
przemysłu. 

Na konferencji swoje wyro
by zaprezentowały znane na 
rynku krajowym firmy specja
lizujące się w dziedzinie anali
tyki mikrobiologicznej i anali
zy mikroskopowej: Precoptic, 
Noack, Merck, deVille Biotech-
nology, bioMerieux, Medlab. 

Ożywiona, twórcza dyskusja 
była dowodem aktualności zagad
nień podejmowanych przez licz
ne ośrodki w kraju i zagranicą. 
Tematyka referatów i plakatów 
prezentowanych przez polskich 

uczestników zainteresowała gości zagra
nicznych. Jest wyraźna potrzeba cyklicz
nej międzynarodowej konferencji. Kolej
ne spotkanie w 2003 r. 

Zainteresowanych tematyką kon
ferencji odsyłamy do materiałów kon
ferencyjnych, które zawierają pełne 
teksty referatów i doniesień plakato
wych, część z nich będzie opublikowa
na w czasopiśmie International Bio
deterioration and Biodegradation. 
Materiały dostępne są u organizato
rów konferencji. 
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Wystawa architektury tekstyliów 
EWA CHOJNACKA 

Międzynarodowe Triennale Tkani
ny sprowadza do Łodzi licznych fa
chowców i miłośników tkaniny z ca
łego świata. Jedna z imprez towarzy
szących 10 już z kolei Triennale zwią
zana była z Politechniką Łódzką. 
W galerii „Tower Building" zaprezen
towany został dorobek dydaktyczny, 
naukowy i artystyczny Katedry Archi
tektury Tekstyliów. Na ciekawie za
aranżowanej wystawie goście ogląda
li projekty plenerowe i prace dyplo
mowe studentów. Można było także 
podziwiać dorobek artystyczny ich pe
dagogów. Pokazane były m.in. Sztan
dary Haliny Strzechowskiej-Rataj-
skiej, gobeliny Włodzimierza Cygana 
oraz drukowane tkaniny Piotra Ma-
stalerza. Tradycyjne i unikatowe tka
niny z tektury, źdźbeł traw i gałązek 
wzbudzały duże zainteresowanie 
i zbierały bardzo pochlebne opinie. 
Odbył się także pokaz mody damskiej 
specjalnie przygotowany na wystawę 
przez studentów pod opieką Andrze
ja Buszki. Pokaz nosił tytuł Medium 
przeplotu w ubiorze. Stanowił on 
pewną całość, która pokazała jak róż
noraki może być przeplot i jak sylwet
ka człowieka może stanowić osnowę 
dla tkaniny. 

Specjalność Architektura Teksty
liów powstała dziesięć lat temu na 
Wydziale Włókienniczym (obecnie 
Inżynierii i Marketingu Tekstyliów). 
Jej ojcem chrzestnym był prof. Janusz 
Szosland. Organizatorem i kierowni
kiem tej specjalności został doc. dr 
hab. Józef Masajtis. Tak wspomina on 
przygotowywanie programu: „Korni-
sjapracowala w interdyscyplinarnym 
składzie. Oprócz mnie byli w niej:prof. 
Waldemar Kobza, prof. Jan Fin-
ksztajn, prof. Kazimierz Kopias. Każ
dy reprezentował inną specjalność 
naukową, co wskazuje na to, że były 
rozpatrywane różne aspekty tego same
go problemu. Podstawowym, głów
nym obiektem zainteresowania był 
wyrób włókienniczy z jego cechami, 
spełnianymi funkcjami, fakturami, 
zdobieniem, formą zewnętrzną,, 
W wyrobie włókienniczym relacja 
między użytecznością a sztuką zale
ży do jego rodzaju i przeznaczenia. 
W niektórych można mówić jedynie 
o aspektach technologicznych w in
nych dominujące znaczenie ma wra

żenie artystyczne, które jednak nie 
może pozostawać w oderwaniu od 
funkcji użytkowych. 

Zamierzony cel kształcenia wyma
gał m.in. wprowadzenia przedmiotów 
kształcących wrażliwość plastyczną. 
Zajmują one ponad 257r całego pro
gramu. Jak mówił w czasie otwarcia 
wystawy prof. Masajtis „Dokładne 
przeniesienie wzorców z architektury 
klasycznej nie było możliwe, gdyż 
obiekt zainteresowania jest inny i pra
ca projektanta jest inna. pozostaje jed
nak ta sama idea, sformułowana na 
początku XVII wieku przez Sir Henry 
Wołtona, architekta angielskiego, któ
ry zdefiniował architekturę trzema po

jęciami: trwałość, użyteczność i za
chwyt." 

Wystawione prace studenckie po
twierdziły, że połączenie techniki ze 
sztuką jest możliwe i korzystne. Czuło 
się, że ich autorzy mają inaczej ukszta
łtowaną osobowość inżyniera, potra
fią zastosować wszystkie możliwości 
i uwzględniać ograniczenia jakie niesie 
aktualny stan technologii włókienni
czych - mówił prof. Masajtis. - Jedno
cześnie, projektując formę zewnętrzną 
wyrobu wykorzystują w pełni nieogra
niczone myślenie artystyczne." 

Kształcenie plastyczne rozpoczyna 
się na pierwszym roku studiów i jest 
prowadzone przez czterech artystów 

plastyków: prof. Włodzimierza Cyga
na, dr Halinę Strzechowską-Ratajską, 
dra Piotra Mastalerza i mgra Andrze
ja Buszkę. Zajęcia te mają zbliżyć dwa 
na pozór inne światy - wrażliwości 
technicznej i plastycznej. „Wyrabiamy 
u naszych studentów indywidualne 
podejście do świata rzeczy i natury, 
gdzie struktura, kolor, światło, forma 
ma dla każdego inne znaczenie i może 
być interpretowana w sposób osobisty 
- mówi Halina Strzechowska-Rataj-
ska. W pracowni Architektury Ubio
ru i Tkaniny studenci uczą się poko
nywania stereotypów myślowych. 
„Projektujemy swobodnie, me ogląda

jąc się na kategorie i pojęcia - opowia-

Foto: Jan Szabela 
da Andrzej Buszka. - Próbujemy two
rzyć nowe pojęcia i poszukiwać uni
wersalnego medium techniczno-twór-
czego. Po okresie nauki podstaw ma
larstwa i rysunku studenci w pracow
ni prowadzonej przez Włodzimierza 
Cygana nabywają umiejętności pro
jektowania i wykonywania nitek fan
tazyjnych przy użyciu dowolnych 
technik i materiałów oraz małej tka
niny jednoraportowej. Zamknięciem 
poszczególnych etapów studiów są 
wyjazdy plenerowe. Jak mówi Piotr 
Mastalerz „podczas pleneru studenci 
realizują zadania niekonwencjonalne, 
wzbogacające w znacznym stopniu ich 
twórcze działania". 
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Spotkania Festiwalowe 

Dźwignice sterowane 
mikroprocesorowo 

W ramach Festiwalu Nauki i Sztu
ki w Łodzi w dniu 16 maja Zakład 
Maszyn Roboczych i Napędów Hy
draulicznych Instytutu Konstrukcji 
Maszyn Wydziału Mechanicznego 
wraz ze Stowarzyszeniem Twórców 
i Producentów Maszyn Roboczych 
zorganizował seminarium pt. „STE
ROWANIE MIKROPROCESORO
WE MASZYN". W seminarium 
uczestniczyło 36 osób - przedstawicie
le nauki, przemysłu, a także studenci 
Politechniki War
szawskiej i Łódzkiej. 
Przyjechali przedsta
wiciele Akademii Gór
niczo Hutniczej z Kra
kowa, Wojskowej Aka
demii Technicznej 
z Warszawy, Politech
niki Warszawskiej 
oraz Politechniki Ra
domskiej. Przemysł 
reprezentowali przed
stawiciele firm „Fa-
mak" - Kluczbork, 
Huta Stalowa Wola 
oraz SPEDCONT 
z Łodzi. Sprawami or
ganizacyjnymi w dniu 
seminarium zajęli się 
bardzo sprawnie stu
denci Koła Napędów 
i Sterowania Maszyn 
pod kierunkiem mgr 
inż. Sławomira Halusiaka, odpowie
dzialnego za całość spraw organiza
cyjnych seminarium. 

Wygłoszono dwa wykłady związa
ne z zastosowaniem mikroprocesorów 
do sterowania maszyn dźwigowych. 
Prof. Jerzy Tomczyk w wykładzie 
„Wykorzystanie mikroprocesorów do 
automatycznego sterowania maszyn 
dźwigowych", przedstawił możliwości 
jakie daje zastosowanie techniki mi
kroprocesorowej dla rozwiązania pod
stawowych problemów dźwignic. 
Mówił o automatycznej eliminacji 
wahań zawieszonych na linach ładun
ków z jednoczesnym pozycjonowa
niem ładunku i maszyny. Wahania 
takie mogą pojawiać się po okresach 
rozruchu i hamowania w cyklu trans

portowym. Inne problemy to: elimi
nacja tarcia obrzeży kół jezdnych suw
nic o dużych rozpiętościach mostów, 
zmniejszenie obciążeń dynamicznych 
mechanizmów, lepsze wykorzystanie 
mocy silników mechanizmów podno
szenia, automatyczna kompensacja 
zakłóceń powodowanych działaniem 
wiatru. Wykład „Optymalne sterowa
nie maszyn dźwigowych" wygłoszony 
przez dr inż. Jacka Cinka dotyczył 
problemów związanych z zastosowa

niem metod optymalizacji cykli trans
portowych ładunków przenoszonych 
za pomocą maszyn dźwigowych. 

Inżynierowie Stanisław Chołody 
i Lesław Dubik z OBRMZiT Huty Sta
lowa Wola przedstawili problematy
kę badań układów napędowych ma
szyn do robót ziemnych, w których 
zastosowano sterowanie mikroproce
sorowe dla synchronizacji ruchów 
jezdnych gąsienic. 

Zarówno wykłady jak i prezentacje 
przemysłu spotkały się z dużym za
interesowaniem uczestników semina
rium,o czym świadczyła żywa i bar
dzo interesująca dyskusja obejmują
ca prezentowane zagadnienia, a tak
że ocenę stanu techniki maszyn ro
boczych w zakresie ich automatyza

cji z wykorzystaniem techniki mikro
procesorów. 

Po przerwie odbyła się prezentacja 
pracy pierwszej w Polsce automatycz
nie sterowanej suwnicy, zainstalowa
nej w laboratorium Zakładu Maszyn 
Roboczych i Napędów Hydraulicz
nych. Zaprezentowano automatyczne 
przemieszczanie ładunku do różnie 
rozlokowanych punktów dostawiania. 
Uczestnicy seminarium mieli okazję 
obejrzenia praktycznej realizacji 

transportu z roz
wiązaniem, przed
stawionych w ra
mach wykładów, 
problemów maszyn 
dźwigowych. Cie
kawostką pokazu 
było przeprowa
dzenie transportu 
ładunku przy kla
sycznym sterowa
niu ręcznym, co 
dało uczestnikom 
możliwość dobrego 
porównania j akości 
pracy maszyny ste
rowanej automa
tycznie w stosunku 
do obecnego stanu 
techniki w tym za
kresie. Wysoki po
ziom jakości pracy 
dźwignicy sterowa

nej automatycznie za pomocą mikro
procesorów oraz możliwość znaczne
go skrócenia czasu transportu stały 
się dzięki temu jeszcze bardziej wi
doczne. 

Po pokazie pracy dźwignicy uczest
nicy obejrzeli symulację kompute
rową dynamiki ruchów mechanizmów 
maszyn dźwigowych oraz przebiegu 
procesów optymalizacji elementów 
cykli roboczych. Po ciekawej dyskusji 
głos zabrał prof. Tadeusz Przycho-
dzień z Wojskowej Akademii Tech
nicznej w Warszawie, który bardzo 
wysoko ocenił poziom prac badaw
czych i konstrukcyjnych prowadzo
nych w Zakładzie MRiNH, gratulując 
także organizatorom sprawnego i cie
kawego przeprowadzenia spotkania. 
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W czasie odbywającego się w połowie maja I Festiwalu Nauki i Sztuki część centralnych imprez 
została zorganizowana w Hali Łódzkiego Ośrodka Sportu. Szczególnym powodzeniem wśród od
wiedzających cieszyło się stoisko, którego gospodarzami byli podopieczni dr. Jana Nowakowskie
go - studenci z Koła Naukowego Fizyków. Zawsze było przy nim tłoczno i wesoło. 
0 tym co tam się działo pisze Maciej Dems przewodniczący Koła, student IV roku na specjalności 
Fizyka Komputerowa. 

Włosy stawały dęba 
MACIEJ DEMS 

My, czyli Studenckie Koło Nauko
we Fizyków staraliśmy się zaprezen
tować na Festiwalu Nauki i Sztuki 
z naszej zdecydowanie najlepszej stro
ny. I chyba to nam się udało! 

Przygotowaliśmy pokaz ciekawych 
eksperymentów fizycznych: demon
strowaliśmy właściwości ciekłego azo
tu, bawiliśmy się z żyroskopem, wzbu
dzaliśmy przewodnictwo jonowe 
w szkle oraz jeżyliśmy wszystkim wło
sy na głowie, przy pomocy generato
ra van der Graffa. Jako, że wszystkie 
doświadczenia były dość widowisko
we, udało nam się za każdym razem 
zgromadzić szeroką publiczność 
w wieku od około pięciu do mniej wię
cej sześćdziesięciu lat. 

W zasadzie nie można się temu 
dziwić. Któż wszakże, z wyjątkiem 
radykalnych obrońców przyrody, nie 
chciałby zobaczyć na własne oczy jak 
niewinny kwiatek mrożony jest cie
kłym azotem o temperaturze (baga
tela!) -196 stopni Celsjusza (77K). 
Fakt, że trochę się potem rozsypywał, 
ale wiadomo, że nauka wymaga po
święceń. W podobny sposób zmienia
liśmy wąż gumowy w wąż zamrożo
ny, który łatwo później rozkruszyć 

młotkiem. Widowisku 
dodawał grozy fakt, że 
na końcu wylewaliśmy 
tę niezwykle mroźną 
ciecz na ręce sobie i pu
bliczności. Komu wra
żeń było za mało, mógł 
podłączyć się do ma
szyny elektrostatycz
nej, generującej napię
cie 1000 razy większe 
niż to w przewodach 
w ścianie. Na to już bez 
wątpliwości włosy sta
wały dęba, choć wcale 
nie ze strachu. 

Podczas tej demon
stracji udało nam się 
czterokrotnie wyłączyć 
napięcie w połowie hali 

wystawowej, za co z pewnością zosta
liśmy przeklęci przez organizatorów. 

Czekając aż obsługa naprawi bez
pieczniki, mogliśmy jedynie zakręcić 
zwiedzającym w głowie. W tym celu 
wystarczyło posadzić wybranego de
likwenta na krześle obrotowym i dać 
mu do rąk dwie ciężkie kule. Raz 
wprawiony w ruch, musiał nieszczę
śnik zliżyć te kule jak najbliżej siebie, 
co nieoczekiwanie (to znaczy nieocze
kiwanie jak dla kogo...) powodowało, 
że szybkość jego 
obrotów rosła. 
Po kilku chwi
lach nasza ofiara 
nie była już 
wstanie przejść 
po linii prostej. 

W międzycza
sie szczęśliwie 
wróciło zasilanie 
i mogliśmy zade-
m o n s t r o w a ć 
w jaki sposób 
z dobrego i uży
tecznego izolato
ra, jakim jest 
szkło, można 
zrobić jeszcze 

lepszy i całkowicie bezużyteczny prze
wodnik. Recepta na to jest bardzo pro
sta: potrzebna jest rurka szklana. 
żarówka 500W, autotransformator 
i palnik gazowy. Trzy pierwsze ele
menty łączymy przewodami w obwód 
i palnikiem ogrzewamy rurkę. Po 
chwili daje się zauważyć świetlistą li
nię prądu biegnącą w szkle i żarówka 
zaczyna świecić. Jej blask blednie jed
nak w porównaniu ze światłem łuku 
elektrycznego uzyskanego po całkowi
tym przetopieniu rurki. Przy okazji 
udało nam się wytopić ładne szklane 
wisiorki. 

Takie oto niezwykłości pokazywa
liśmy przez trzy dni. Mimo, że było 
to męczące, bawiliśmy się świetnie. 
Zwiedzający zresztą też. Dodatkowo 
mogli oni wysłuchać słynnego już 
wykładu na temat podróży w czasie, 
w trakcie którego sala pękała 
w szwach. 

Kiedy cała impreza zbliżała się już 
do końca opanował nas zupełnie sza
lony humor i zaczęliśmy biegać dooko
ła wylewając ciekły azot pod nogi ni
czego się nie spodziewających ludzi, 
wzbudzając tym co najmniej dezorien
tację. No, ale w końcu także fizycy 
mają prawo dostać czasem fioła, szcze
gólnie po tak udanej imprezie. 
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Pat Muldowney 
zaprzyjaźniony matematyk z Irlandii 
MAREK BALCERZAK, WOJCIECH WOJD 

Dr Pat Muldowney pracuje w Ma-
gee College, Ulster University (Lon-
donderry, Irlandia Pin.). O Politech
nice Łódzkiej dowiedział się w Wind
sor (Kanada) podczas XX Sympozjum 
z Analizy Rzeczywistej, kolejnej z se
rii konferencji organizowanej we 
współpracy z amerykańskim czaso
pismem Real Analysis Exchange. Za
pytany, czy jego uniwersytet pomó
głby w projekcie Tempusa, odpowie
dział: oczywiście. I taki właśnie jest 
Pat Muldowney. 

Współpracuje z Wydziałem Fizyki 
Technicznej, Informatyki i Matema
tyki Stosowanej już cztery lata. 
Uczestniczył w dwóch konferencjach 
z matematyki finansowej Instytutu 
Matematyki w Spale. Przyjechał rów
nież w 1999 r. na XXIII Sympozjum 
z Analizy Rzeczywistej zorganizowa
ne w Lodzi przez Instytut Matematy
ki PŁ i Wydział Matematyki UŁ. 
W ramach wymiany pracowników 
programu Tempus, Pat dwa razy 
przeprowadził u nas cykl wykładów 
z matematyki finansowej dla studen
tów FTIMS i CKM. Dzięki jego po

mocy udało się zorganizować corocz
ny semestralny pobyt na studiach 
w Ulster University dla sześciu stu
dentów PŁ (CKM) uczestniczących 
w programie Erasmus - Sokrates. 
Nasi wychowankowie pozostają tam 
pod jego opieką. W Magee College pod 
kierunkiem Pata kształcił się przez 
kilka miesięcy mgr inż. Tomasz Ma
zur, który ukończył studia na Wydzia
le FTIMS w 2000 r. z pierwszą lokatą 
(obecnie jest pracownikiem ZUS-u 
w Warszawie). Pat nazywał go żarto
bliwie „Mazurek". 

Współpraca naukowa z dr Muldow-
neyem zaowocowała przygotowanym 
wspólnie z Instytutem Matematyki 
PŁ projektem do Piątego Programu 
Ramowego z matematyki finansowej. 
Dr W. Wojdowski wygłosił przygoto
wany wraz z Patem referat na konfe
rencji Amerykańskiego Towarzystwa 
Matematycznego we wrześniu w 2000 r. 
w Toronto (Kanada). W przygotowa
niu jest też kilka wspólnych publika
cji i projekt współpracy w ramach 
British Council. W międzynarodowym 
czasopiśmie Journal of Applied Ana

lysis redagowanym w PŁ został wy
drukowany artykuł Pata poświęcony 
rozwiązaniu problemu Feynmana, 
znakomitego fizyka. 

Pat Muldowney jest rodowitym Ir
landczykiem. Urodził się w 1946 roku 
w południowej Irlandii. Po skończe
niu studiów kilka lat spędził w USA. 
Po powrocie do Irlandii rozpoczął 
współpracę na uniwersytecie w Col-
leraine z prof. Ralphem Henstockiem, 
twórcą uogólnionej całki Riemanna, 
zwanej dziś całką Henstocka. Pat oka
zał się najzdolniejszym uczniem Hen
stocka. Jest autorem teorii całki Hen
stocka w przestrzeniach funkcyjnych 
nieskończenie wymiarowych. Teoria 
ta, nowa w świecie matematycznym, 
dała Patowi możliwość nowego podej
ścia do wzoru Blacka - Scholesa, któ
ry pozwala obliczyć wartość opcji eu
ropejskiej, instrumentu pochodnego 
stosowanego na giełdzie. Zastosowa
nie całki Henstocka uprościło trudny 
aparat matematyczny stosowany do
tychczas w tej dziedzinie. Kolejną ko
rzyścią było uogólnienie teorii Blac
ka - Scholesa oraz opuszczenie wielu 
założeń ograniczających jej zastoso
wania. 

Pat interesuje się nie tylko mate
matyką. Jest znawcą historii Irlandii 
i dawnej irlandzkiej literatury. Tłu
maczy na angielski poezję staroir-
landzką w kolejnych tomikach, które 
są wydarzeniami w świecie literackim. 
Publikuje też artykuły w prasie. Jest 
propagatorem polskiej kultury w Ir
landii. Co prawda przeczytał „Pana 
Tadeusza" tylko w tłumaczeniu an
gielskim, ale zna dzieje Sopliców 
i Horeszków lepiej niż niejeden Polak. 
Pat jest również działaczem związków 
zawodowych. 

Pat Muldowney ma niewielką po
siadłość w południowej Irlandii poło
żoną malowniczo na klifowym wy
brzeżu nad oceanem. Zaprasza do niej 
matematyków z różnych krajów świa
ta do wspólnej pracy. Stary kilkuset
letni wiejski dom przebudowany 
i wyposażony we wszelkie udogodnie
nia cywilizacji zapewnia komfort i at
mosferę do pracy. 

Foto: Wojciech Wojdowski 
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Marek Kałuszka 
laureat trzech nagród 
Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego 
MAREK BALCERZAK, WOJCIECH WOJDOWSKI 

W Instytucie Matematyki PŁ jest 
wielu zdolnych naukowców. Nie od
straszają ich pensje i wątłe środki 
przeznaczane na naukę. Zafascyno
wani matematyką, jej pięknem i uży
tecznością, niestrudzenie dokładają 
swoją cząstkę do skarbnicy naszej 
wiedzy. 

Jednym z nich jest Marek Kałusz
ka (urodzony w 1959 r.). Absolwent 
Wydziału FTIMS PŁ, doktorant prof. 
Włodzimierza Krysickiego, specjalizu
jący się w statystyce matematycznej. 
Autor dwudziestu prac z tej dziedzi
ny wydrukowanych w kraju i za gra
nicą oraz dwóch książek: „Wniosko
wanie statystyczne. Modele i metody" 
(współautor: prof. Lesław Gajek) 
i „Rachunek prawdopodobieństwa 
i statystyka dla szkół średnich". 

Pierwsza książka przeznaczona 
dla studentów i czytelników zajmują
cych się profesjonalnie statystyką, cie
szy się dużym zainteresowaniem, uka
zało się kilka jej wydań i potrzebne 
są następne. 

Druga - adresowana do młodszych 
czytelników - uczniów i początkują
cych studentów, przedstawia dość 
trudny w realizacji dydaktycznej za
kres materiału w bardzo przystępny, 
wręcz popularyzacyjny sposób. Przed
stawione w niej problemy są tak 
atrakcyjne, że zachęcają do głębszego 
studiowania tej tematyki. 

Marek Kałuszka został wyróżnio
ny trzema nagrodami Polskiego To
warzystwa Matematycznego: w 1985 r. 
za najlepszą pracę magisterską z ra
chunku prawdopodobieństwa, w 1988 r. 
- nagrodą dla młodych matematyków 
oraz w 1999 r. - prestiżową nagrodą 
im. Hugona Steinhausa. 

Obecnie M. Kałuszka zajmuje się 
też matematyką ubezpieczeniową i fi
nansową. Opublikował ostatnio pra
cę w Insurance: Mathematics and Eco-
nomics, jednym z najlepszych zagra
nicznych czasopism z matematyki 
ubezpieczeniowej. Razem z grupą 

Foto: Wojciech Wojdowski 

młodych matematyków uczestniczy 
w działalności zespołu naukowego 
kierowanego przez prof. L.Gajka. 
Członkowie zespołu prowadzą zajęcia 
na kierunku Matematyka Finansowa 
i Ubezpieczeniowa Wydziału FTIMS. 
Ten dynamicznie rozwijający się kie
runek przyciąga coraz liczniejsze gro
no studentów - przyszłych pracowni
ków towarzystw ubezpieczeniowych 
i emerytalnych, aktuariuszy i finan
sistów. 

Losy absolwentów Wydziału 
FTIMS potwierdzają, że kształci on 
świetnie przygotowanych i poszuki
wanych na rynku pracy specjalistów. 

Egzaminy 
I tura 

Tegoroczny egzamin wstępny na 
Politechnikę Łódzką, połączony z eg
zaminem maturalnym dobiegł końca. 
Jest to ostatni rok przyjęć na naszą 
uczelnię według tych zasad. Od 2002 
roku PŁ będzie uznawać wyniki 
nowych matur. 

Wstępne podsumowanie I tury re
krutacji wypadło bardzo pomyślnie -
powiedział inż. Ryszard Mamenas, 
główny specjalista kierujący Działem 
Spraw Studenckich i Organizacji 
Kształcenia. - W sumie na wszystkie 
kierunki na Politechnikę Łódzką wpły
nęło 6889 wniosków kandydatów zde
cydowanych na egzamin w tej formie 
na studia dzienne, wieczorowe i zaocz
ne. Fizycznie jest to ok. 3500 osób, po
nieważ każdy mógł jednocześnie zło
żyć podanie na dwa wydziały i trzy 
kierunki. 

Najwięcej wniosków, około 3000, 
wpłynęło na Wydział Elektrotechni
ki i Elektroniki, gdzie limit miejsc 
wyniósł - 590. Średnio więc, o jedno 
miejsce na tym wydziale walczyło 
5 „wirtualnych" kandydatów. Trady
cyjnie już, największym zainteresowa
niem cieszą się informatyka, elektro
nika i telekomunikacja oraz automa
tyka i robotyka. 

Na studia w języku angielskim 
w Centrum Kształcenia Międzynaro
dowego na kierunku Elektronika i Te
lekomunikacja na 25 miejsc wpłynęło 
110 wniosków. 

Bardzo oblegany przez kandyda
tów jest także Wydział Fizyki Tech
nicznej, Informatyki i Matematyki 
Stosowanej. Wpłynęły 1474 zgłosze
nia, 722 na informatykę (200 miejsc), 
457 na matematykę (114 miejsc) oraz 
295 na fizykę techniczną (57 miejsc). 

Kolejnym wydziałem cieszącym się 
olbrzymim zainteresowaniem od wie
lu lat jest Wydział Budownictwa, Ar
chitektury i Inżynierii Środowiska, na 
285 miejsc wpłynęło 780 wniosków. 

Mniejsze zainteresowanie niż 
w ubiegłych latach, wykazali kandy
daci studiami na Wydziale Organiza
cji i Zarządzania, na 400 miejsc wpły
nęło 490 wniosków. 

Na znacznej części kierunków limit 
95% przyjęć w ramach tzw. matur łączo
nych został w pełni wykorzystany. 

(opr.M.T.) 
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Radni nagrodzili 
Na kwietniowym posiedzeniu Rada Miejska przyznała doroczne Nagrody Miasta Łodzi oraz odznaki Za Zasługi dla 

Miasta Łodzi. Ich wręczenie odbyło się w połowie maja, w dniu Święta Łodzi. Wśród osób wyróżnionych przez radnych 
znalazło się trzech pracowników Politechniki Łódzkiej; nagrodę Miasta Łodzi otrzymał prof. Tadeusz Paryjczak 
oraz dr hab. Krzysztof Wojciechowski, a odznakę odebrał dr hab. Donat Lewandowski, prof. PŁ. Wręczający 
nagrody i odznaki prof. Grzegorz Matuszak, przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że zostały one przyznane za 
wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, za działania przyczyniające się do rozwoju i popularyzacji naszego 
miasta. Przyznane naszym pracownikom wyróżnienia są dopełnieniem ich bogatego wielowątkowego dorobku. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć. Sylwetki nagrodzonych i odznaczonych prezentujemy poniżej. 

Działalność PROF. DR HAB. 
TADEUSZA PARYJCZAKA od mo
mentu rozpoczęcia pracy w Politech
nice Łódzkiej jest nierozerwalnie 
związana z macierzystą uczelnią 
i łódzkim środowiskiem naukowym. 
W uczelni osiągał kolejne stopnie i ty
tuły naukowe - doktora (1963), dr 
hab. (1970), profesora nadzwyczajne
go (1976) i profesora zwyczajnego 
(1985). 

Prof. Tadeusz Paryjczak stworzył 
w Łodzi, w Politechnice Łódzkiej ośro
dek badawczy z zakresu adsorpcji 
i katalizy, posiadający poważne osią
gnięcia i cieszący się powszechnym 
uznaniem w skali krajowej i zagra
nicznej. Obiektem badań były różne
go typu katalizatory mono i bimeta-
liczne naniesione na nośnik oraz ka
talizatory tlenkowe. Badania te mia
ły znaczenie zarówno poznawcze, jak 
i praktyczne, m.in. dla zakładów prze
mysłowych w Łodzi i w regionie łódz
kim. W badaniach podstawowych ze
społu kierowanego przez prof. Paryj-
czaka dominuje kierunek badań wła
ściwości fizykochemicznych i katali
tycznych złożonych układów, zawie
rających metale VIII grupy układu 

okresowego, przede wszystkim przy 
pomocy technik wywodzących się 
z chromatografii gazowej, w szczegól
ności temperaturowo programowanej 
desorpcji, redukcji, utlenienia oraz 
reakcji powierzchniowych. W tej dzie
dzinie badań zespół prof. T. Paryjcza-
ka należy do wiodących w kraju. 
W środowisku naukowym mówi się 
o łódzkiej szkole w tym zakresie. 

Prof. Tadeusz Paryjczak jest auto
rem i współautorem ponad 230 publi
kacji naukowych, w tym między in
nymi unikalnej monografii wydawa
nej dwukrotnie w języku polskim 
i angielskim. Jest promotorem 21 prac 
doktorskich. 

Jako długoletni dziekan Wydziału 
Chemicznego prof. T. Paryjczak 
w znakomity sposób przyczynił się do 
jego rozwoju oraz wypracowania bar
dzo wysokiej pozycji w kraju, a także 
uznania międzynarodowego. 

Szeroka działalność naukowa i or
ganizacyjna prof. T. Paryjczaka wy
kracza poza Politechnikę Łódzką. 
W latach 1991-1993 oraz obecnie 
(2000-2003) jest członkiem Central
nej Komisji ds. Tytułu i Stopni Na
ukowych oraz ekspertem Minister
stwa Edukacji Narodowej. Od powsta
nia Komitetu Badań Naukowych do 
1997 r. był członkiem Sekcji Techno
logii Chemicznej. 

Od 1997 r. jest nieprzerwanie 
członkiem Zespołu KBN (T09) Che
mii, Technologii Chemicznej, Inżynie
rii Procesowej i Ochrony Środowiska. 
Jest jedynym przedstawicielem łódz
kiego środowiska naukowego we wła
dzach KBN. Prof. T. Paryjczak jest 
także członkiem innych poważnych 
gremiów naukowych, m.in. Komisji 
Chromatograficznej PAN, Komitetu 
Nauk Chemicznych PAN, Rady Re
dakcyjnej czasopisma Acta Chroma-
tographica, Polskiego Klubu Katali
zy, Łódzkiego Towarzystwa Nauko
wego. 

Szczególne są zasługi prof. T. Pa
ryjczaka w zainicjowaniu budowy 
gmachu Środowiskowej Biblioteki 

Chemicznej oraz w powstaniu Środo
wiskowego Laboratorium Inżynierii 
i Chemii Powierzchni w Politechnice 
Łódzkiej. Jego wielkie zaangażowanie 
i wiodąca rola w staraniach o pozy
skanie środków oraz realizacji obu 
tych przedsięwzięć, bardzo ważnych 
dla całego środowiska naukowego 
Łodzi, doprowadziły w decydującym 
stopniu do pomyślnego finału: biblio
teka jest obecnie w stadium prac wy
kończeniowych, natomiast laborato
rium zostało wyposażone w unika
tową aparaturę naukową, m.in. spek
trometr masowy jonów wtórnych 
z analizatorem czasu przelotu (TOF-
SIMS). 

DR HAB. KRZYSZTOF WÓJCIE-
CHOWSKI jest pracownikiem Kate
dry Barwników Politechniki Łódzkiej. 
Nagrodę Miasta Łodzi otrzymał jed
nak przede wszystkim jako utalento
wany fotografik. 

Krzysztof Wojciechowski jest 
członkiem Łódzkiego Towarzystwa 
Fotograficznego od 1972 r., a od 
kwietnia 1992 r. jest członkiem jego 
władz statutowych. W 2000 r. został 
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wybrany Prezesem Łódzkiego Towa
rzystwa Fotograficznego. Od 1993 r. 
jest członkiem Związku Polskich Ar
tystów Fotografików, rok później 
wszedł do jego okręgowych władz sta
tutowych. 

Ma w swoim dorobku szereg wy
staw autorskich. W latach 1995-2000 
był uczestnikiem 35 wystaw indywi
dualnych i zbiorowych na terenie Pol
ski i innych krajów. 

Zainteresowania ar tystyczne 
Krzysztofa Wojciechowskiego sku
piają się wokół architektury Łodzi. 
Dokumentuje dzieje miasta, dokona
nia w dziedzinie gospodarki i kultu
ry, przeobrażenia architektoniczne 
i urbanistyczne. Łódzkie Towarzy
stwo Fotograficzne ma w zbiorze ar
chiwizowanych zdjęć obrazujących hi
storię miasta wiele zdjęć wykonanych 
przez K. Wojciechowskiego. Prace te 
były wielokrotnie wykorzystywane 
w przedsięwzięciach i wydawnictwach 
promocyjnych miasta. Wystawa obej
mująca kilkaset prac z minionego 
pięćdziesięciolecia ŁTF była reprezen
towana w Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, a następnie w kolejnych mia
stach Polski, na zaproszenie muzeów 
i galerii. 

Był jurorem licznych konkursów 
fotograficznych, a także jest instruk
torem i nauczycielem fotografii. 
W 1997r prezentował swoja autorska 
wystawę o Norwegii „Norge, Noreg", 
zaś w 2000 r. wystawę „Młyny". Za 
swoją twórczość artystyczną i działal
ność społeczną otrzymał Złotą Odzna
kę Honorową Łódzkiego Towarzy
stwa Fotograficznego. 

Zdaniem Krzysztofa Wojciechow
skiego ,Jhbre zdjęcie nie zależy od ceny 
i rodzaju sprzętu - najważniejsza jest 
zawsze umiejętność patrzenia tego, któ
ry stoi za obiektywem aparatu." 

DR HAB. DONAT LEWANDOW-
SKI, PROF. PŁ pracuje od 1963 r. 
nieprzerwanie w tej samej jednostce -
noszącej obecnie nazwę Instytut Ob
rabiarek i Technologii Budowy Ma
szyn. Jako pierwszy w Politechnice 
Łódzkiej, zajął się od strony nauko
wej, a następnie utylitarnej łożysko
waniem hydro i aerostatycznym. 
Obecnie Politechnika Łódzka jest 
ośrodkiem wiodącym w kraju w tej 
dziedzinie. Prof. Donat Lewandowski 
jest autorem monografii, autorem lub 
współautorem wielu publikacji i pa
tentów. Jego prace utylitarne z zakre
su łożyskowań oraz sterowań i napę
dów hydraulicznych i pneumatycz
nych znalazły praktyczne zastosowa

nie w łódzkich zakładach np. w: Fa
bryce Szlifierek PONAR ŁÓDŹ, Wi
dzewskiej Fabryce Maszyn Włókien
niczych „WIFAMA", Łódzkich Zakła
dy Wyrobów Metalowych „WIZA-
MET" oraz szeregu ważnych w kraju 
zakładach przemysłowych takich jak 
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśni
ku, PZL Hydral we Wrocławiu, DO-
LMEL Wrocław, Fabryka Elementów 
Hydraulicznych PONAR Wadowice 
i innych. Prof. D. Lewandowski jest 
inicjatorem, głównym organizatorem 
oraz sekretarzem naukowym cyklicz
nej, odbywającej się w Łodzi Krajowej 
Konferencji Naukowo - Technicznej 
pt.: „Łożyskowanie Gazowe i Hydro
statyczne". Posiada duży dorobek dy
daktyczny przyczyniający się do roz
woju kadr technicznych w Łodzi. Pod 
jego kierunkiem magisterskie prace 
dyplomowe wykonało ponad 130 stu
dentów. W ubiegłym roku w konkur
sie organizowanym przez Łódzki 
SIMP na najlepszą pracę dyplomową 
z zakresu konstrukcji maszyn, jedna 
z tych prac dyplomowych zajęła I miej
sce. Dr hab. D. Lewandowski aktyw
nie uczestniczy w kształceniu kadry 
naukowej dla uczelni i środowiska 
technicznego Łodzi. 

Jako przedstawiciel łódzkiego śro
dowiska naukowego był współzałoży
cielem Federacji ZNP Szkół Wyższych 
i Nauki. Jest również aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia Inżynie
rów i Techników Mechaników Pol
skich. Od 1990 r. pełni funkcję Prze
wodniczącego Sekcji Sterowania 
i Napędu Hydraulicznego Oddziału 
Wojewódzkiego SIMP Łodzi. Jest lau
reatem wielu nagród uczelnianych 
i resortowych. Jest odznaczony Zło
tym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną 
Honorową Odznaką SIMP, Złotą Od
znaką ZNP oraz Odznaką Zasłużony 
dla Politechniki Łódzkiej. 

Mistrzostwo 
w Warszawie 

Rozstrzygnięta została XLII edycja 
konkursu Rady Stołecznej NOT i re
dakcji „Rzeczpospolitej" - MISTRZ 
TECHNIKI - WARSZAWA 2001. 
Sukces w tym konkursie odniósł ze
spół z Politechniki Łódzkiej, któremu 
Jury konkursu przyznało Nagrodę 
NOT I stopnia za pakiet programów 
RNM-3D. Programy te służy do szyb
kich obliczeń pól i strat rozproszenio
wych w transformatorach. Autorski 
zespół pracował w składzie: prof. 
Janusz Turowski (Instytut Maszyn 
Elektrycznych i Transformatorów), 
dr inż. Marek Turowski (Katedra 
Mikroelektroniki i Technik Informa
tycznych), mgr inż. Mirosław Ko
peć (Centrum Komputerowe) i dr inż. 
Grzegorz Zwoliński (Instytut Ma
szyn Elektrycznych i Transformato
rów). 

Władze ZNP 
Na Konferencji Sprawozdawczo-

Wyborczej do nowej Rady ZNP w PŁ -
na kadencję 2001 - 2003 w dniu 2 
kwietnia 2001 r. Władysław Rzym
ski (1-20) został wybrany nowym prze
wodniczącym Związku. 

Do Prezydium weszli: Maria Bie-
lawska (1-28) - z-ca przew. ds. socjal
nych, I Zdzisław Rutkowskil (1-14) -
z-ca przew.ds. organizacyjnych, Zbi
gniew Kempski (emeryt) - skarbnik, 
Danuta Sucharzewska (1-30) - se
kretarz, Grzegorz Wasiak (1-13) -
członek. 

Poza wymienionymi w Radzie są: 
A. Biel - Tyralska (1-4), R. Chmielec-
ka (RNB), A. Gołąbczak (K-14), J. 
Juchniewicz (K-64), A. Koryciński (K-
45), W. Kowalczyk (1-15), M. Kup-
czyńska (RRZ), T. Kuzański (K-22), 
M. Łukaszewska (RSK), H. Małysa 
(ZNP), J. Michajłowski (K-65), M. 
Miller (K-91), E. Mrowca (1-8), B. Nie-
kraszewicz (K-41), Z. Niewiadomski 
(K-31), M. Pietruszka (I-D, A. Pio
trowska (B), A. Redliński (1-18), A. 
Rzepkowski (1-7), W. Staszewski (K-
22), J. Stołowska-Druri (1-28), A. Tło
czek (W-10), G. Wilińska (RSK). 

Komisję Rewizyjną tworzą: A. Kle-
paczka (1-4), J. Niezgoda (1-8), Z. Za-
kosztowicz (emeryt). 
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Jubileusz Profesora 
Bolesława Bachmana 

Sala NOT w Łodzi, byia 26 kwiet
nia br. miejscem wyjątkowego jubile
uszu - 90 rocznicy urodzin Profesora 
Bolesława Bachmana. Wobec licznie 
przybyłych gości minister Edward 
Szymański wręczył Jubilatowi Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski. Po części oficjalnej, która to
czyła się w miłej atmosferze, i po wie
lu wystąpieniach gości i przyjaciół 
Profesora, miała miejsce część nieofi
cjalna, której towarzyszyła muzyka 
zespołu ludowego z Krakowa. 

Organizatorami Jubileuszu, które
mu patronował JM Rektor PŁ i Dzie
kan Wydziału Chemii Spożywczej 
i Biotechnologii byli: Instytut Tech
nologii Fermentacji i Mikrobiologii 
Technicznej PŁ, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwjowy Przemysłu Ga
stronomicznego i Artykułów Spożyw
czych w Łodzi, Odział Łódzki Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemyślu Spożywczego NOT. 

Z ŻYCIORYSU PROFESORA 
BOLESŁAWA BACHMANA 

Prof. Bolesław Bachman urodził się 
14.04.1911 r., w Drohobyczu. Po ma
turze w 1929 r., rozpoczął studia na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Lwowskiej. W roku 1936 ukończył 
studia i podjął pracę asystenta w Ka
tedrze Technologii Rolnej tej samej 
uczelni. We wrześniu 1939 r. brał 
udział w walkach z Niemcami, koń
cząc kampanię w łagrze NKWD. Na
stępnie, w czasie okupacji pracował 
we Lwowie w przemyśle gorzelniczym 
oraz jako wykładowca w chemicznej 
szkole zawodowej z polskim językiem 
nauczania. 

Po odzyskaniu niepodległości 
podjął pracę, początkowo w Woje
wódzkim Urzędzie Ziemskim w Łodzi, 
później zaś objął stanowisko dyrekto
ra oddziału Łódzko-Kieleckiego Zrze
szenia Gorzelni Rolniczych. 

W tym czasie (1947 r.) skorzystał 
z możliwości powrotu do pracy nauko
wo-dydaktycznej i został zatrudniony 
na stanowisku adiunkta, a następnie 
wykładowcy i kierownika Zakładu 
Technologii Przemysłu Fermentacyj
nego na Wydzielę Przemysłu Rolne
go WSGW w Łodzi. 

Po rozwiązaniu tej uczelni w 1950 r. 

przeszedł do pracy na nowo utworzo
ny Wydział Chemii Spożywczej PŁ 
jako jeden z jego współorganizatorów 
- początkowo w charakterze adiunk
ta, następnie wykładowcy i kierow
nika Katedry Technologii Fermenta
cji. W roku 1952 objął funkcję kierow
nika Zakładu Technologii Spirytusu 
i Drożdży oraz opiekuna specjalizacji 
o tejże nazwie. Wspomnianym Zakła
dem kierował do 1981 r., tj. do przej
ścia na emeryturę. 

W 1954 r. otrzymał nominację na 
zastępcę profesora,w 1955 r. - tytuł 
naukowy docenta, zaś w roku 1966 
profesora nadzwyczajnego. Prof. Bo
lesław Bachman, jako znakomity dy
daktyk, co podkreślają wszyscy jego 
uczniowie, wyszkolił około 500 magi
strów inżynierów, z zakresu przemy
słu fermentacyjnego; był także promo
torem 11 zakończonych przewodów 
doktorskich. Wyniki pracy naukowej, 
ogromny zasób wiedzy i doświadcze
nie przemysłowe ukształtowały Jubi
lata jako jednego z nielicznych w kra
ju specjalistów w zakresie chemii 
i technologii przemysłu fermentacyj
nego. Wiele Jego prac znalazło prak
tyczne zastosowanie. 

Oprócz pracy badawczo-dydaktycz-
nej pełnił Profesor Bachman liczne, 
odpowiedzialne funkcje organizacyj

ne w Politechnice Łódzkiej, będąc 
m.in. trzykrotnie dziekanem i pro
dziekanem ds. nauki Wydziału Che
mii Spożywczej, członkiem wielu ko
misji uczelniamych i wydziałowych. 

Na specjalne podkreślenie zasługu
je prowadzona przez Profesora ciągła, 
do dziś niezwykle ożywiona, pełna 
dynamizmu praca w Stowarzyszeniu 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Spożywczego, zarówno w strukturach 
Oddziału Łódzkiego, jak i Federacji 
Naczelnej Organizacji Technicznej 
(Rada Główna). 

W nawale wielorakich zajęć Jubi
lat zanjdował także czas na działal
ność w dziedzinie sportu. W młodości 
doskonały zawodnik drużyny szer
mierczej, później szczególne zasługi 
położył jako wieloletni kurator klubu 
AZS przy PŁ i prezes Zarządu Środo
wiskowego AZS w Łodzi, a następnie 
Członek Honorowy AZS. 

Profesor Bachman jest założycie
lem Łódzkiego Oddziału Towarzy
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Po
łudniowo-Wschodnich oraz czynnym 
działaczem krajowych struktur Towa
rzystwa. 

Z okazji tak pięknego Jublieuszu 
życzymy Panu Profesorowi dalszej 
wspaniałej kondycji fizycznej i jeszcze 
wielu lat życia w doskonałym zdrowiu. 

Prof. Bachman przyjmuje gratulacje od prof. H. Oberman, w głębi prof. 
Z. Libudzisz - dyrektor Instytutu Fermentacji i Mikrobiologii 

Foto: Edward Kosiek 
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Dzień szwajcarski w Politechnice 
EWA CHOJNACKA 

W ramach Dnia Szwajcarskiego 
Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie 
w Łodzi oraz Politechnika Łódzka 
zorganizowały konferencję „NAUKA 
- TECHNIKA - PRZEMYSŁ - współpra
ca szwajcarsko-polska wczoraj, dziś 
i jutro". W ten sposób zostały zapre
zentowane dotychczasowe osiągnięcia 
tej współpracy i stworzona możliwość 
dalszych polsko-szwajcarskie kontak
tów naukowych i przemysłowych. 

Gości, którzy zjawili się w Auli 
Minor w pałacyku Centrum Kształce
nia Międzynarodowego przywitał 
w imieniu władz Politechniki Łódz
kiej prorektor ds. promocji i współpra
cy z zagranicą dr hab. Edward Rybic
ki prof. PŁ. Wyraził przekonanie, że 
nasze dotychczasowe kontakty ze 
szwajcarskimi uczelniami wkrótce 
przybiorą bardziej formalną formę 
wspartą oficjalną umową, co może 
ułatwić finansowanie i rozwój prowa
dzonych wspólnie badań. 

Wystąpienie Jego Ekscelencji Am
basadora Szwajcarii w Polsce ukaza
ło go jako człowieka przyjaznego Pol
sce, Łodzi w szczególności, a przy tym 
dowcipnego i interesującego mówcę. 
Paul Andre Ramseyer chwalił orga
nizatorów za zrealizowanie idei Dnia 
Szwajcarskiego i za zaproszenie do 
Łodzi. Podkreślił, że chociaż jako 
ambasador ma wiele różnych obo
wiązków, z wielką przyjemnością po 
raz kolejny odwiedził nasze miasto, 
tym bardziej, że tematyka konferen
cji jest szczególnie ważna i aktualna. 
Wiedza i umiejętności to najistotniej
sze cechy, bez których, zdaniem Am
basadora Ramseyera, nie może się 
obejść obecnie żadne społeczeństwo. 
Ludzie bez możliwości swobodnego 
zdobywania wiedzy, bez dostępu do 
Internetu i technik komputerowych 
stają się „analfabetami" rozczarowa
nymi życiem. Szwajcaria rozumie ko
nieczność prowadzenia takiej polity
ki naukowej, która uwzględnia wy
mianę profesorów i studentów z uczel
niami innych krajów europejskich. 
Ambasador żartował, że do tej pory 
nie było to takie oczywiste bowiem 
jego kraj jest otoczony górami i Szwaj
carom trudno jest zobaczyć co się poza 
nimi znajduje. Dlatego właśnie takie 
spotkania jak to w Centrum Kształce
nia Międzynarodowego są ważne 
i potrzebne. Szwajcaria musi zwięk
szyć swoją aktywność w internacjona

lizacji nauki i dydaktyki, a jest to za
danie także dla dyplomatów. „Nasze 
obowiązki to nie tylko troska o rynek 
i ekonomię oraz bywanie na koktajlach 
- mówił żartobliwie Paul Ramseyer. 
- To także podkreślanie i rozwijanie 
znaczenia nauki. W Polsce Szwajca
ria ma dobre kontakty z uczelniami 
w Warszawie, Krakowie, Katowicach 
i w Łodzi. „Wciąż jest jeszcze w tej 
mierze wiele do zrobienia - podkreślił 
na zakończenie Amasador Ramseyer. 

O dotychczasowej współpracy pol
sko-szwajcarskiej mówił prof. Thomas 
Bally z Uniwersytetu Fryburskiego. 
Jego kontakty z Politechniką Łódzką 
datują się od 1987 r., kiedy to spotkał 
się z prof. Jerzym Gębickim. Od tego 
czasu trwa ich współpraca w ramach 
różnych programów, które pozwoliły 
na prowadzenie wspólnych badań, 
publikacji oraz na wykonywanie 
w Szwajcarii prac doktorskich przez 
młodych pracowników Politechniki. 
Kontakty naukowe ze Szwajcarią, 
także w dziedzinie chemii ma Uniwer
sytet Łódzki, o doświadczeniach 
z dziesięciu lat współpracy mówił prof. 
Grzegorz Mostoń. 

Druga część konferencji była po-

Pomoc ofiarom 
przestępstw 

Dwie największe łódzkie uczelnie 
Uniwersytet i Politechnika przygoto
wały wspólnie z Komendą Miejską 
Policji Program Pomocy Ofiarom 
Przestępstw „PERSECUTIO" 

Celem programu jest udzielanie 
niematerialnej pomocy ofiarom prze
stępstw popełnionych na trenie mia
sta, a także tym, których nie stać na 
jej odpłatne uzyskanie. Porad będą 
udzielać studenci ostatnich lat peda
gogiki, psychologii, resocjalizacji i pra
wa. Dyżury studentów prowadzone 
będą w Punkcie Konsultacyjnym 
KMP na terenie Politechniki Łódz
kiej. W działaniach wspierać ich bę
dzie policjant Sekcji Prewencji KMP 
w Łodzi. 

Program został podpisany w Sali 
Senatu PŁ 10 maja 2001 roku. 

(E.Ch.) 

święcona działalności firm szwajcar
skich w Polsce, jej dotychczasowym 
osiągnięciom i perspektywom rozwo
ju. Stworzyło to okazję do zaprezen
towania nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i produktów wdra
żanych przez największe szwajcarskie 
koncerny na polskim rynku. Swoje 
wystąpienie podczas konferencji miał 
m.in. Jerzy Andrzej Eckersdorf - dy
rektor firmy Swisscolor - wyłącznego 
Agenta firmy CIBA. Warto też było 
zwrócić uwagę na bardzo ciekawą eks
pozycję tej firmy w hollu CKM. Ma
nekiny, które tam stały, ubrane były 
w sprowadzane ze Szwajcarii kombi
nezony, specjalnie wykończone prze-
ciwogniowo materiałami CIBY. Jak 
podkreślali organizatorzy spotkania, 
nie byłoby ono możliwe bez pomocy 
finansowej szwajcarskiej firmy oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Ważnym wydarzeniem było też 
wystąpienie, już po przerwie, prof. 
Urs von Stockara z Konfederackiej 
Wyższej Szkoły Politechnicznej 
w Lozannie (EPFL), który współpra
cuje w dziedzinie biotechnologii z Wy
działem Chemii Spożywczej i Biotech
nologii PŁ. 

Ze zbiorów 
Galerii Miejskiej 

Siedziba Galerii Politechniki Łódz
kiej, 15 maja br.była miejscem otwar
cia wystawy Prac Pedagogów Akade
mii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemiń
skiego w Łodzi. Dla zwiedzających jest 
to szczególna okazja do zapoznania się 
twórczością wybitnych, łódzkich pla
styków i możliwość obcowania z kul
turą podczas przerwy na „małą 
czarną". 

Organizatorami wystawy są Zwią
zek Nauczycielstwa Polskiego w Po
litechnice Łódzkiej, Związek Polskich 
Artystów Plastyków, Polska Sztuka 
Użykowa oraz Miejska Galeria Sztu
ki w Łodzi, skąd pochodziły prace. 

Wystawa ta jest kolejnym przykła
dem na zmianę wizerunku współcze
snego inżyniera, a w szczególności 
inżyniera kończącego PŁ. 

(M.T.) 
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Nie pojechałam do Konopnicy! 

Uczestnicy Seminarium. W środku stoi 
Gniotek, prof. PŁ 

Idąc na zajęcia zobaczyłam przed 
gmachem Wydziału Inżynierii i Mar
ketingu Tekstyliów grupkę studen
tów, którzy byli bardzo zaabsorbowa
ni rozmową, w której nieustannie 
przewijało się słowo „Konopnica". 
Podczas zajęć zastanawiałam się co to 
jest ta „Konopnica". Wahałam się 
między nowym klubem studenckim, 
a miejscowością, którą mają zamiar 
odwiedzić owi studenci w czasie wa
kacji. Moje przypuszczenia częściowo 
się sprawdziły. Konopnica to miejsco
wość, w której odbywało się semina
rium naukowe. Jeśli jakieś wydarze
nie wywołuje tak gorące emocje wśród 
uczestników, to warto dowiedzieć się 
o nim czegoś więcej. Postanowiłam, 
że zbiorę trochę informacji na temat 
seminarium i tego co się na nim dzia
ło. A działo się wiele. To czego się do
wiedziałam było fascynujące. 

W dniach od 1 do 3 czerwca w Ko
nopnicy odbywało się seminarium na
ukowe Pomiary i Automatyzacja Pro
cesów Włókienniczych zorganizowane 
przez Zespół Systemów Pomiarowych 
i Automatyki Katedry Odzieżownictwa 
i Systemów Pomiarowych. Komitetowi 
Organizacyjnemu przewodniczył dr 
inż. Janusz Zięba, zaś opiekę naukową 
sprawował kierownik Katedry dr hab. 
Krzysztof Gniotek, prof. PŁ. Głównym 
celem było rozwijanie umiejętności pre
zentacji wyników prac naukowych. Na 

kierownik Katedry dr hab. Krzysztof 

Foto: Janusz Zięba 

Seminarium wygłaszane były referaty 
przygotowane przez pracowników, stu
dentów i dyplomantów. Zakres mery
toryczny obejmował zagadnienia po
miarów właściwości obiektów włókien
niczych (wyroby i procesy przemysło
we), automatyzacji procesów włókien
niczych i odzieżowych oraz modelowa
nia i symulacji komputerowej we włó
kiennictwie. Po drodze do Konopnicy 
uczestnicy zwiedzili Zakłady Przemy
słu Bawełnianego „Pamotex" w Pabia
nicach zapoznając się z ciekawymi ope
racjami procesów wykańczalniczych 
i uszlachetniania tkanin. 

Spotkanie w Konopnicy otworzyła 
prodziekan Wy 
działu dr inż 
Izabela Front 
czak-Wasiak 
Tego dnia refe 
raty wygłosił 
wykładowcy 
Drugi dzień na 
leżał do studen 
tów. Pierwsi za 
częli ci, którzy 
brali udział 
w Seminarium 
przed rokiem. 
Po nich nad
szedł czas na 
deb iu tan tów. 
Wśród studen
tów warto wy

mienić nazwiska kilku z nich. M. Li-
zoń, który wygłasił referat: Kto pyta 
nie błądzi. Grupy dyskusyjne jako po
moc w rozwiązywaniu problemów (nie 
tylko) technicznych, jest autorem 
i opiekunem stron internetowych Ka
tedry i Studenckiego Koła Naukowe
go Automatyzacji Procesów Włókien
niczych. Referat Karta przetwornika 
AC w układzie dwustawnej regulacji 
temperatury to dzieło E. Chudzika 
i M. Szymczak opracowane przy wy
datnej pomocy mgr inż. J. Leśnikow-
skiego. Znajduje ono codzienne zasto
sowanie w laboratorium dydaktycz
nym Zespołu. 

Ostatniego dnia, po wygłoszeniu 
wszystkich 15 referatów, nauczyciele 
w tajnym głosowaniu wybrali studen
tów, którzy ich zdaniem najlepiej przy
gotowali swoje wystąpienia. Zwycięży
ły B. Delczyk i M. Majewska, autorki 
pracy Napawarkajako obiekt automa
tycznej regulacji temperatury. W gru
pie dyplomantów zwyciężył P. Kosęda 
za przedstawienie referatu pod tytu
łem: Czujnik optoelektroniczny do po
miaru przemieszczenia napędu trans
portu w maszynie szyjącej. 

W trakcie spotkania wystąpili 
przedstawiciele firm. Firma DUKAT 
- Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdro
żeń Przemysłowych z Pabianic przed
stawiła elementy i systemy automa
tyki przemysłowej znanych firm 
OMRON, BENEDIKT & JAGER, 
ASCO. Firma ELMARK oferowała 
elementy automatyki przemysłowej 
i oprogramowanie stosowane w auto
matyzacji procesów przemysłowych. 

Maria Woźniak (II miejsce w turnieju) w akcji 
Foto: Janusz Zięba 
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Firma MISTRAL przedstawiła nowo
czesny zakład produkujący przędze 
fantazyjne. Seminarium w dużym 
stopniu było sponsorowane przez fir
my DUKAT i MISTRAL. 

Tego typu spotkania zazwyczaj ob
fitują w szereg imprez towarzyskich. 
Po zakończeniu sesji odbywały się 
ogniska, miał miejsce również turniej 
tenisa stołowego i ziemnego. 

Wydaje mi się, że takie imprezy 
pełnią bardzo ważną rolę kulturalną 
i dydaktyczną. W bardzo krótkim cza
sie można przyswoić duży materiał, 
który podany jest w sposób atrakcyj
ny i dostępny. Jest to najbardziej 
przyjemny i bezstresowy sposób na
uki. Młodzi ludzie, przygotowując re
feraty, uczą się gdzie i jak szukać po
trzebnych informacji. Myślę, że zosta
je obalony również mur nieprawdzi
wych wyobrażeń studentów o wykła
dowcach i odwrotnie, gdyż mają oka-

W maju 1961 r. sześciu wybitnych 
profesorów z ówczesnego Wydziału 
Elektrycznego utworzyło Oddział 
Łódzki PTETiS. Członkami założycie
lami byli: prof. Eugeniusz Jezierski, 
prof. Bolesław Konorski, prof. Broni
sław Sochor, prof. Karol Przanowski, 
prof. Władysław Pełczewski i prof. 
Michał Jabłoński. Przez 40 lat Towa
rzystwo prowadzi aktywną działal
ność popularyzatorską w środowisku 
elektryków, zorganizowało 220 odczy
tów naukowych, organizuje konkur
sy na najlepszy referat na konferen
cjach (adresowane do młodych pra
cowników nauki), współpracuje z in
nymi towarzystwami naukowymi 
działającymi na Politechnice. 

Jubileusz 40-lecia Towarzystwa 
uczczony został uroczystą sesją, któ
ra odbyła się w Sali Konferencyjnej 
Wydziału Elektrotechniki i Elektro
niki. Przyjechał na nią Prezes Zarzą
du Głównego PTETiS prof. Krzysz
tof Kluszczyński, przybyli zaprosze
ni goście i sympatycy. Towarzystwo 
działa i rozwija się dzięki przychylno
ści i pomocy władz Wydziału Elektro
techniki i Elektroniki, który jest 
członkiem wspierającym PTETiS i na 
uroczystości został uhonorowany 
Złotą odznaką z numerem 3. Odebrał 
ją dziekan prof. Jan Leszczyński. Za-

zję poznać się w innym otoczeniu, 
w innej sytuacji. Takie seminaria są 
też okazją do spotkania się potencjal
nych pracodawców (sponsorzy) i przy
szłych pracowników (studenci). 

Jak już wcześniej zauważyłam 
wszyscy studenci biorący udział 
w Seminarium należą do Studenckie
go Koła Naukowego, które korzysta 
z dydaktycznej Pracowni Komputero
wej, Pracowni Elektronicznej i warsz
tatu mechanicznego. Koło oferuje 
wycieczki do zakładów, które posia
dają ciekawe instalacje i urządzenia 
automatyczne. Praca w Kole jest 
szczególnie przydatna dla osób, któ
re wybrały kierunek dyplomowania 
Automatyzację Procesów Włókienni
czych. Jest to kierunek kształcący ma
gistrów inżynierów włókienników 
o szerokich zainteresowaniach, którzy 
swobodnie komunikują się z kon
struktorem, dystrybutorem i konser-

służeni członkowie Towarzystwa: 
prof. Jerzy Wodziński, dr Wanda Gry-
glewicz-Kacerka i dr Hanna Moraw
ska otrzymali z rąk prezesa odznaki 
srebrne. Główną częścią sesji były 
wykłady: prof. W. Pełczewskiego na 
temat: 40 lat PTETiS i prof. M. Ja
błońskiego Historia Transformatora 
(można go obejrzeć na stronie wydzia
łowej ptetis.wpk.p.lodz.pl). Były to mi-

watorem nowoczesnego sprzętu 
i oprogramowania stanowiącego bazę 
automatyzacji procesów. 

Studenckie Koło Naukowe uczy jak 
być dobrym i wszechstronnym specja
listą w swojej dziedzinie, uczy jak 
efektownie zaprezentować swoje moż
liwości i osiągnięcia. Właśnie się do 
niego zapisałam; otrzymałam legity
mację nr 110. W przyszłym roku na 
pewno pojadę do Konopnicy! 

Jeżeli drogi czytelniku chcesz do
wiedzieć się czegoś więcej o naszym 
Kole Naukowym to poszukaj nas, bo 
warto: Katedra - www.p.lodz.pl/k47. 
Kolo Naukowe - www.p.lodz.pl/apw 

MAŁGORZATA GRABOWSKA 
(teraz już) Studenckie Koło Naukowe 
Automatyzacji Procesów 
Włókienniczych 

>. O. Ł. PTETiS, prof. K. Kluszczyń-
vskl Foto: Jan Szabela 
strzowskie wystąpienia, na których 
młodzi wykładowcy mogliby się uczyć 
jak z wykładu zrobić ciekawy show. 
Po krótkich wspomnieniach sprzed 40 
lat, kwiatach i gratulacjach były 
życzenia i lampka szampana. Łódz
kiemu Oddziałowi PTETiS składamy 
życzenia dalszej owocnej działalności. 

(HM) 

40 lat Polskiego Towarzystwa 
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 

Uroczysta sesja 

Od lewej: prof. K. Januszkiewicz - prze 
ski, prof. M. Jabłoński i prof. W. Pełcze 
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Wspomnienie 

Profesor William Fletcher 
Profesor William Whigham Flet

cher zmarł nagle w wieku 82 lat dnia 
4 kwietnia 2001 roku w Glasgow. Był 
dobrze z n a n ą pos tac ią n ie ty lko 
w świecie akademickim. Pod wieloma 
względami wyróżniał się wśród swo
jej generacji, a szczególnie ponadcza
sowym charakterem i niezwykle sil
nym intelektualnym oddziaływaniem 
na innych. 

Prof. Fletcher urodził się w Airdrie 
koło Glasgow w rodzinie przywiązu
jącej bardzo dużą wagę do wykształce
nia. W 1937 r. zaczął studiować bota
nikę w Uniwersytecie Glasgow. Po 
dwóch latach wojna przerwała naukę 
i został zmobi l izowany do s łużby 
w armii brytyjskiej w większości za
granicą: w Egipcie, Libii, Libanie, Sy
rii, Grecji i we Włoszech. 

Kontynuował studia od 1945 r. aby 
dwa lata później ukończyć je z wyróż
nieniem. Następnie pozostał jako asy
stent, później wykładowca w Katedrze 
Bakteriologii Uniwersy te tu Galas-
gow. Stopień doktora uzyskał w 1952 
r. Dalsze badania realizował w Cor-
nell University w Stanach Zjednoczo
nych. 

W 1952 r. otrzymał Katedrę Bota
niki w West of Scotland Agricultural 
College, a dziesięć lat później przyjął 
s tanowisko s ta rszego wykładowcy 
w Katedrze Biologii w Royal College 
of Science and Technology w Glasgow 
przekształconym wkrótce na Uniwer
sytet Strathclyde. Jego zainteresowa
nia badawcze obejmowały ochronę 
zbiorów przed chwas tami . Bardzo 
wiele publikował i dzięki solidnej 
i wytężonej pracy w 1966 r. został mia
nowany profesorem i szefem nowo
utworzonej Katedry Biologii, a dwa 
lata później otrzymał nominację na 
stanowisko dziekana Wydziału Nauk 
Biologicznych. 

Jako wybitny nauczyciel, badacz 
i twórca, Fletcher nie tylko stworzył 
swoją katedrę i wydział, lecz również 
jako wysokiej rangi członek akademic
kiej administracji, wielce przyczynił 
się do wszechstronnego rozwoju tego 
nowego uniwersytetu. Był założycie
lem i prezesem Staff Club, a ogrody 
uniwersyteckiego centrum konferen-
cyjno-rekreacyjnego Ross Priory nad 
Loch Lomond do dziś swoją piękno

ścią przypominają o jego fachowej 
i troskliwej opiece. Uczynił znacznie 
więcej niż to wynikało z piastowane
go przez niego stanowiska, kształtu
jąc przyszłość tej uczelni pod kierun
kiem swojego wybitnego szefa, któ
rym był pierwszy Pryncypal Uniwer
sytetu Strathclyde Sir Samuel Cur-
ran, później bliski przyjaciel rodziny. 

Prof. William Fletcher z autorem 
wspomnień 

W 1967 r. Uniwersytet Strathcly
de podpisał umowę o współpracy 
z Politechniką Łódzką i w jej ramach 
Bill Fletcher odbył pierwszą ze swo
ich wielu wizyt w Łodzi. Polska stała 
się jego życiową pasją, a jego dom 
w Glasgow przystanią gościnności, 
z której korzystało wielu naukowców 
z Łodzi i innych znanych polskich go
ści, jak również doktorantów. To wła
śnie w jego katedrze został zrealizo
w a n y p ie rwszy łączony d o k t o r a t 

w jakże trudnych czasach początku lat 
osiemdziesiątych. Polacy nigdy nie 
z a p o m n ą d o z n a n e j s e rdecznośc i 
i uprzejmości ze strony rodziny Flet-
cherów. Wśród licznych wyróżnień 
i zaszczytów, szczególnym powodem 
do dumy były dla Profesora Fletche-
ra te otrzymane od Polaków; odzna
czenie w 1986 Złotym Krzyżem Or
deru Zasługi PRL, nadanie stopnia 
Doktora Honoris Causa Politechniki 
Łódzkiej w 1989 r. oraz tytuł Hono
rowego Członka Towarzystwa Polsko-
-Szkockiego. 

Bill Fletcher był wszechstronnie 
ak tywnym i towarzyskim człowie
kiem z czego wynikało jego członko
stwo w różnych stowarzyszeniach 
i klubach. Przewodniczył Botanical 
Society of Scotland, wiceprzewodni-
czył Royal Society of Edinburgh, za
siadał w wielu innych naukowych 
i edukacyjnych radach i grupach opi
niodawczych, wygłaszał regularne 
wykłady dla amerykańskich gości na 
temat historii i tradycji szkockiej. Był 
r ó w n i e ż g ł ęboko z a a n g a ż o w a n y 
w popularyzację wszechstronnej wie
dzy, czego dokonywał poprzez artyku
ły w codziennej prasie i czasopismach, 
serię książek o wielkich Szkotach i ich 
odkryciach, jak również poprzez sce
nariusze programów dla BBC i STV, 
przyczyniając się tym do upowszech
niania szacunku dla nauki wśród ogó
łu społeczeństwa. 

Zycie prof. Fletchera było w pełni 
wykorzystane, a prawdziwa głębia 
i ekspansywność jego pracy miały da
leki i szeroki oddźwięk. Jako uczący 
o „strukturze życia" był w pełni świa
dom, że w życiu jest coś więcej niż 
chemia i związki tworzące nasze czło
wieczeństwo. Określić można go jako 
akademickiego męża s tanu , wielce 
zasłużonego dla swojej rodziny, ojczy
stej Szkocji, jego uniwersytetów i jego 
dziedziny. 

Na podstawie wspomnieniowych 
artykułów Prof. Dauida Tedforda 
(The Scotsman), Dr. Ralpha Kirkwo-
oda i Ronalda Crawforda (Glasgow 
Herald) oraz wspomnień polskich 
przyjaciół Profesora Fletchera opraco
wał dr Jacek Polak. 
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Wspomnienie W wieku 83 lat zmart 24 listopada 2000 r. wybitny naukowiec, 
wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków 

Profesor Zdzisław Pomykalski 
Zdzisław Pomykalski urodził się 

17 marca 1917 r. w Łodzi. W 1936 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Elek
trycznym Politechniki Warszawskiej. 
Przerwane wojną studia podjął w Po
litechnice Łódzkie. Ukończył je 
w 1948 r. uzyskując dyplom magistra 
inżyniera elektryka. W1963 otrzymał 
stopień doktora nauk technicznych. 

Prof. Pomykalski pracował jako 
nauczyciel akademicki na Wydziale 
Elektrycznym od 1.09.1947 r., prze
chodząc kolejne szczeble awansu na
ukowego od młodszego asystenta 
do profesora nadzwyczajnego, który 
to tytuł otrzymał w 1977 r. W 1987 r. 
przeszedł na emeryturę. 

Działalność naukowa prof. Z. Pomy-
kalskiego koncentrowała się na dwóch 
dyscyplinach naukowych: elektrotech
nice samochodowej i pomiarach wiel
kości nieelektrycznych metodami elek
trycznymi. Był promotorem 15 prac 
doktorskich, recenzował 6 prac habi
litacyjnych i 16 prac doktorskich. Brał 
udział w pracach wielu rad nauko
wych. Był doradcą naukowym ds. 
Elektrotechniki Samochodowej w FSC 
Starachowicach (1957-60) i w Zakła
dach Elektrotechnicznych „Warel" 
w Warszawie (1970-72). Był kierowni
kiem kilkunastu prac naukowo-ba
dawczych, których wyniki zostały 
wdrożone w przemyśle. 

Prof. Z. Pomykalski przygotował 
i prowadził od 1949 r. na Wydziale Me
chanicznym PŁ wykład z Elektrotech
niki Samochodowej. Opracował i uru
chomił również laboratorium z tego 
przedmiotu. W 1954 r. przygotował 
wykład z pomiarów wielkości nieelek
trycznych metodami elektrycznymi. 
Te dwa wykłady i związane z nimi la
boratoria były osiągnięciami w pełni 
innowacyjnymi na Wydziale. 

Omawiając dorobek naukowy i pu
blikacyjny prof. Z. Pomykalskiego 
należy zwrócić uwagę na podręcznik 
akademicki „Elektrotechnika Samo
chodów" oraz skrypt „Elektrotechni
ka Samochodowa", jak również opra
cowany pod Jego kierunkiem skrypt 

„Laboratorium Elektrotechniki Sa
mochodowej". Wszystkie te tytuły 
wypełniły dotkliwą lukę w piśmien
nictwie technicznym w kraju. 

Prof. Z. Pomykalski stworzył pew
nego rodzaju szkołę naukową skupia
jąc wokół siebie wielu zdolnych i am
bitnych młodych ludzi. Dla swoich 
współpracowników był nie tylko na
uczycielem, naukowcem, ale także 
przyjacielem. Zaszczepiał młodym 
umysłom bakcyl pracy naukowej, 
a także wdrażał kodeks postępowania 
moralnego, mówiąc między innymi, że 
„słowa uczą ale czyny pociągają". Był 
świetnym humanistą, co wielokrotnie 
znajdowało wyraz w Jego działalno
ści naukowej i technicznej. 

Prof. Z. Pomykalski piastował sze
reg odpowiedzialnych funkcji zarów
no ogólnouczelnianych jak i wydzia
łowych. W latach 1969-1973 pełnił 
funkcję dziekana Wydziału Elektrycz
nego. W latach 1970-1987 był za
stępcą dyrektora Instytutu Podstaw 
Elektrotechniki. Osobistym osiągnię
ciem prof. Z. Pomykalskiego było 
opracowanie założeń technicznych i e-
konomicznych rozbudowy Wydziału. 

Odszedł od nas Człowiek wielkiej 
pasji naukowej i technicznej, wybit
ny humanista, serdeczny przyjaciel. 

Zygmunt Kuśmierek 

List do redakcji Nie było włamania 
Celem działalności każdego na

ukowca jest dążenie do poznania 
prawdy przed postawieniem własnej 
tezy. Niestety, świadomości tego fak
tu nie wykazał autor artykułu „Rola 
partii PZPR na Uczelni w oczach bez
partyjnego" prof. dr hab. H. Sugier 
(ŻU nr 68), który insynuuje dokona
nie włamania „byłych aktywistów 
partyjnych" do lokalu zajmowanego 
przez KU. 

Jako ostatni pierwszy sekretarz 
KU w PŁ czuję się zobligowany do 
odpowiedzi na pytanie autora z koń
cowego akapitu artykułu, choć zdzi
wienie budzi czekanie ponad dziesięć 
lat z jego zadaniem. 

Komitet Uczelniany nie miał nic do 
ukrycia, ponieważ każde jego stano
wisko było podawane do publicznej, 
wiadomości bądź przekazywane wła
dzom Uczelni, o czym wie bezpartyj
ny uczestnik akcji partyjnych w Poli
technice Łódzkiej. 

Nie było włamania aktywistów ani 
nie aktywistów partyjnych do Komi
tetu. Lokal został komisyjnie przeka
zany i przejęty przez władze uczelni 
w dniu 7.02.90 r. Aktywiści innej opcji 
usiłowali z jawnego faktu wywozu w 
dniach 5 i 6.02.90 roku kilkuset kg 
makulatury, zgromadzonej w otwar
tym holu gmachu Wydziału Chemicz
nego, zrobić aferę polityczną „Nisz

czenie akt". Złożono na tę okolicz
ność doniesienie do rektora i proku
ratury. Prokurator nie wniósł oskar
żenia, a rektor przekazał sprawę do 
rozpatrzenia dyscyplinarnego. 

Nikogo nie ostarżono o włamanie 
w roku 1990, co niestety czyni pan 
profesor w roku 2001. 

Komisja Dyscyplinarna przy Ra
dzie Głównej Szkolnictwa Wyższego 
po wnikliwej analizie nie potwierdzi
ła postawionych zarzutów i wydała 
w dniu 31.01.91 r. orzeczenie w cało
ści uniewinniające, którego kopie do
łączam. 

Bogusław Kochański 
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Inna droga do Technopolii 
Regionu Łódzkiego 
WŁODZIMIERZ WAWSZCZAK 

Niniejsze myśli będą nawiązywać 
do dwóch spotkań dyskusyjnych. 
Pierwsze z nich odbyło się w rektora
cie 17 maja 2000 r, drugie - 23 lutego 
2001r. w czasie sesji Stowarzyszenia 
Wychowanków PŁ. Oba dotyczyły 
aktualnej organizacji Regionalnego 
Parku Naukowo - Technologicznego 
w Łodzi (RPN-T w Ł.). 

Zawartość merytoryczna owych 
spotkań dyskusyjnych to pięć bardzo 
profesjonalnych, prawie niezależnych 
referatów oraz liczne poważne glosy 
w dyskusji, co stanowi już znaczący 
i cenny kapitał przemyśleń. Pojawiły 
się ważne i charakterystyczne reflek
sje, z których cytuję tylko niektóre, 
np.: Mój entuzjazm jest średni; Silna 
wizja; Lider z odpowiednią pozycją; 
Park technologiczny źle się kojarzy; 
Szanowanie twórców; Wizja podziela
na przez partnerów; Przyjaźń dla 
twórców; Wyroby nie są konkurencyj
ne; To drugie ramię się pojawi; Silą 
parku nie tkwi w pięknych budynkach; 
Rekreacja; Potencjał innowacyjny jest 
rozproszony. Te krótkie wybrane zda
nia dają zatem już wiele do myślenia. 

Pytanie: jaką pójść drogą? - pozo
staje bez odpowiedzi jasnej i wyrazi
stej, rzetelnej i ostatecznej. 

SPÓR O NAZWĘ 

Do tego co mówił jeden z referen
tów o dezaktualizacji w świecie nazwy 
„park technologiczny", dodam naj
prostszą refleksję potocznego oglądu. 
Wszak źle - emocjonalnie i psycholo
gicznie - prowadzi myśl słowo „park", 
w tym tutaj zastosowaniu. Określa 
ono bowiem: postój, przechowywanie, 
bezczynność, skansen, np. park rekre
acyjny, park jurajski itp. Tymczasem 
to przecież musi być miejsce, w któ
rym rodzą się i trwają nieustannie: 
napięcie twórcze i innowacyjne, szla
chetna rywalizacja i handel (marke
ting), obiektywna krytyka i porywa
jąca promocja, czyli realizują się au
tentyczne tzw. dynamiczne postawy 
ludzkie. A cóż jest w „parku"? Tam 
jest cisza, błogi spokój, rekreacja, od
poczynek i stagnacja; na to godzić się 
nie wolno w prawdziwej „kuźni mą
drości technicznej", którą powinna 

być Technopolia Regionu Łódzkiego 
(TRŁ). Przeciwko nazwie Regionalny 
Park Naukowo - Technologiczny jest 
jeszcze ten argument, że nie należy 
włączać do nowopowstającej instytu
cji „parku" aż dwóch bytów: „nauki" 
i „technologii". Niech pozostanie tyl
ko „technologia", bo „nauka" jest już, 
rzecz jasna, w domyśle - jako źródło 
technologii. 

Tak więc, na pytanie czy RPN-T 
w Łodzi czy TRŁ odpowiedź już jest 
prosta bo, oczywista. A ponadto, każ
da nazwa piękna jest zawsze krótka 
= mała ilość słów celnych. 

ZASADY BUDOWY TECHNOPOLII 
REGIONU ŁÓDZKIEGO 

ZASADA: ROZPOZNAWAĆ 
I TWORZYĆ „OD DOŁU" 

Dyrektorzy jednostek uczelni 
i dziekani opracowują Raporty o Poten
cjale Innowacyjnym swoich jednostek. 
Należy wprowadzić dwie kategorie: 
a) Wynalazca = innowator = twórca 
(WIT) - są to osoby „najważniejsze" 
zgłaszające się do budowy Technopo
lii dobrowolnie i zawsze z głosem „de
cydującym" wobec jakiejkolwiek 
„władzy". 
b) Wynalazek = patent = innowacja 
(WPI) - jest to materialna i intelek
tualna substancja twórcza będąca tyl
ko „własnością" osób WIT. Osoby 
WIT muszą mieć maksymalnie silne 
i dostateczne przeświadczenie oraz 
determinację dla prezentacji, a przede 
wszystkim dla obrony swojej substan
cji WPI. 

Różnie wymyślane kryteria wstęp
ne i poprzedzające zawsze będą nie 
najważniejsze wobec dwóch istotnie 
najważniejszych i ostatecznych, któ
rymi są: 
KI - produkt WPI trzeba wykonać 
i zademonstrować (!), 
K2 - wskazać konsumentów zdecydo
wanych na zakup produktu WPI (!). 

ZASADA POMOCNICZOŚCI 
Brzmi ona w skróconej wersji prak

tycznej: „Co jednostka z własnej ini
cjatywy może zdziałać, żadna władza 
(państwo, gmina, rektor itp.) nie może 
tego wydzierać". Wywodzi się z Ency

kliki Quadragesimo anno (1931) gdzie 
Papież Pius XI stwierdza: „Cojednost
ka z własnej inicjatywy i własnymi si
łami może zdziałać, tego jej nie wolno 
wydzierać na rzecz społeczeństwa; po
dobnie niesprawiedliwością, szkodą 
społeczną i zakłóceniem ustroju jest 
zabieranie mniejszym i niższym spo
łecznościom tych zadań, które mogą 
spełnić i przekazywanie ich społeczno
ściom większym i wyższym. Każda ak
cja społeczna ze swego cełu i ze swej 
natury ma charakter pomocniczy; win
na pomagać członkom organizmu spo
łecznego, a nie niszczyć lub wchłaniać". 

Z tych myśli, chociaż zawiłych, już 
jasno wynika, że fundamentem każ
dego działania społecznego są jednost
ki. W przypadku budowy Technopo
lii są to osoby wynalazców, innowa
torów i twórców, których konsensus 
jest rezerwuarem energii pierwotnej 
napędzającej działania na drodze do 
budowy Technopolii. Dlatego właśnie 
na początku potrzebne jest szerokie 
porozumienie intencyjne osób WIT, 
które po stokroć jest ważniejsze, jak 
każdy inny formalny list intencyjny, 
np. między instytucjami, administra
torami, urzędnikami itp.. Z zasady 
pomocniczości więc wynika, że nikt 
lepiej nie zrobi Technopolii jak osoby 
WIT, trzeba tylko im w tym pomóc. 

Podmiotem Technopolii musi być 
tylko innowator, niech więc on 
wprzód określi co i jak należy zorga
nizować. Dlatego potrzebne jest pil
nie szerokie Uczelniane Forum Twór
ców i Wynalazców Techniki. 

ZASADA SOLIDARNOŚCI 
Wynika ona z prawa ludzkiej współza

leżności: wszyscy jesteśmy odpowie
dzialni za wszystkich (!) albo „Jeden 
drugiego brzemiona noście " (Gal. 6.3). 

Twórcy wynalazków określają 
i akceptują partnerów; tworzą się wte
dy solidarne grupy partnerskie. 
„Przedsiębiorstwa (np. Technopolia, 
od aut.) nie można uważać jedynie za 
„zrzeszenie kapitałów", jest ono rów
nocześnie „zrzeszeniem osób ", potrzeb
ny jest solidarny ruch zmierzający dc 
wyzwolenia oraz integralnej promo
cji osoby ludzkiej fnp.WIT, od aut j ' 
(JP II; Centesimus annus,1991). 
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Jest pilna potrzeba zrozumienia 
i akceptacji dla hierarchii wartości: 
„Praca człowieka jest ponad własno
ścią i kapitałem; zaangażowanie oso
byjest ponad technicyzacją, a solidar
ność ludzka jest ponad wszelkimi sys-
temami"(JP II, Laborem exercens, 
1981). A więc solidarność jest tutaj 
postawiona najwyżej. 

Powyższych zasad nie należy draż
nić przez natrętną politykę „samowła-
dzy", „obiecanek" i budowę od „góry", 
lecz pokornie stosować politykę po
mocniczą i opiekuńczą. 

POTENCJALIZACJA 
I REALIZACJA 

Etapy organizacyjne powinny prze
biegać w oparciu o istniejące struktu
ry jednostek uczelnianych. Powinny 
one w zasadzie zastartować równole
gle, lub z niewielkim przesunięciem 
w czasie. 

W pierwszym etapie należy powo
łać Uczelniany Zespól Akredytacyjny 
Innowacji (UZAI), który określi sto
pień dojrzałości wdrożeniowej wyna
lazku w trzech klasach: 
I. Prototyp uzyskuje najwyższą kla
sę, tzw. Prototyp o Zdolności Wdro
żeniowej (PZW) jeżeli spełnia w pełni 
wspomniane wyżej kryteria KI i K2. 
W takiej sytuacji wchodzi on natych
miast do bazy Technopolii. 
II. Wynalazki, które wymagają okre-

MAŁGORZATA WOŻNIAK 

Komitet Mechaniki Polskiej Aka
demii Nauk przyznaje w każdej ka
dencji nagrody naukowe dla młodych 
pracowników nauki (do 35-tego roku 
życia) za ich dotychczasowe osiągnię
cia w dziedzinie mechaniki. Nagroda 
ta ma bardzo wysoką rangę w środo
wisku naukowym związanym z me
chaniką; ranga tego wyróżnienia wią
że się również z faktem, że przyzna
wane jest ono na plenarnym posiedze
niu Komitetu Mechaniki PAN, a tym 
samym nad ocenianym dorobkiem 
naukowym kandydatów dyskutuje 
grono najwybitniejszych polskich na
ukowców z mechaniki. 

W tym roku spośród cyklów publi
kacji zgłoszonych do Nagrody Komi
tetu Mechaniki PAN najwyżej ocenio
no dorobek naukowy dr inż. Jaro
sława Jędrysiaka, adiunkta w Ka-

su przejściowego jako inkubacji przy
stosowawczej do uzyskania rangi 
PZW zostają skierowywane do tzw. 
Uczelnianego Warsztatu Prototypo
wego (UWP) w celu poprawy ich ja
kości zgodnie z zaleceniami meryto
rycznymi wskazanymi przez UZAI. 
III. Wynalazki „wstrzymane" zgodnie 
z merytorycznym uzasadnieniem 
i zaleceniem UZAI. 

Równolegle z powołaniem Zespołu 
Akredytacyjnego następują zgłoszenia 
innowacji od twórców w zakładach, 
katedrach i instytutach do dziekana 
wydziału. Organizowane są uczelnia
ne seminaria prezentacji innowacji 
(UŚPI), które merytorycznie wspie
rają UZAI. 

Należy także powołać Uczelniane 
Warsztaty Prototypowe, doskonalące 
wynalazki, dzięki czemu będą one 
mogły z kategorii II przejść do kate
gorii I i jako produkt PZW wejść do 
Technopolii. Byłaby to instytucja 
nowa na uczelni, ale wielce jej po
trzebna, bowiem wykorzystująca nie
zagospodarowany potencjał. 

Na bazie majątku techniczno -
technologicznego oraz bardzo licznej 
grupy wysokiej klasy specjalistów 
(rzemieślnicy) powstanie struktura 
zcentralizowana w UWP, która mię
dzy innymi powinna być wspierana ze 
środków działalności statutowej i ba
dań własnych. Warto nadmienić, że 
taka instytucja jak UWP, mogłaby 

tedrze Mechaniki Konstrukcji na 
Wydziale Budownictwa, Architektu
ry i Inżynierii Środowiska Politech
niki Łódzkiej. Do nagrody został zgło
szony cykl pięciu samodzielnych prac 
naukowych Jarosława Jędrysiaka, 
opublikowanych w czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym, z któ
rych trzy figurują na liście filadelfij
skiej. Prace te dotyczą dynamiki i sta
teczności cienkich płyt o periodycznie 
niejednorodnej strukturze. Problemy 
tego rodzaju były dotychczas rozpa
trywane w ramach tzw. metody ho
mogenizacji, która jednak nie jest 
w stanie opisać wielu ważnych zagad
nień dynamiki płyt, takich jak np. 
występowanie wyższych częstości 
drgań własnych periodycznie niejed
norodnej płyty. 

Głównym osiągnięciem naukowym 

i powinna wykonywać ponadto jed
nostkowe, zlecane z zewnątrz, docho
dowe usługi konstrukcyjno - techno
logiczno - badawcze o bardzo szero
kim spektrum specjalizacji i kompe
tencji; byłoby to nowe źródło poszu
kiwanego zysku dla uczelni. 

OCZEKIWANE REZULTATY 

Przy zaproponowanej organizacji 
wynalazki muszą przejść trzy nie
zbędne stadia oceny i poprawy prak
tycznej innowacyjności, są to: UŚPI, 
UZAI i UWP. Ustali się wówczas re
alną liczbę prawdziwie wartościowych 
wynalazków klasy PZW. Oby uczel
nia nasza miała ich jak najwięcej, 
a region łódzki pomnożyłby tę ilość. 
Jedynie innowacje PZW są meryto
ryczną substancją oraz podstawową 
strukturą, na której z sensem i na
dzieją można dalej budować wyższe 
struktury organizacyjne Technopolii 
Regionu Łódzkiego. 

Na zakończenie zachęcam innych, 
a szczególnie wynalazców, do dysku
sji oraz proszę o koreferaty niniejszej 
publikacji. Niech wreszcie wszyscy oni 
wygłoszą swoje słowo na wspólnym 
forum dyskusyjnym i niech to oni po
dejmą, lub tylko ogłoszą swoją decy
zję o budowie Technopolii. Owe kore
feraty są niezbędne. 

Serdecznie zapraszam do takiej 
dyskusji. 

dr Jarosława Jędrysiaka było opraco
wanie i zastosowanie pewnej bardziej 
ogólnej metody, za pomocą której 
można analizować zagadnienia dyna
miki płyt, nie dające się rozwiązywać 
dotychczas stosowaną metodą homo
genizacji. W udostępnionym mi do 
wglądu wniosku o przyznanie nagro
dy napisano „.. .przedstawiony tu cykl 
prac reprezentuje jeden z najciekaw
szych kierunków rozwoju teorii cien
kich płyt sprężystych w ostatniej de
kadzie. Zapoczątkowany tymi praca
mi kierunek badawczy nie stanowi 
jedynie przyczynku do istniejących 
metod, lecz stwarza nowe możliwości 
w analizie konstrukcji". 

Kolejnymi laureatami Komitetu 
Mechaniki PAN zostali: dr inż. Sta
nisław Stupkiewicz - II nagroda i dr 
inż. Władysław Egner - III nagroda. 

Znaczące wyróżnienie młodego naukowca 
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W prezentowanym poniżej artykule przedstawiamy koncepcję architektoniczną dr inż. arch. Marka Pabi-
cha dotyczącą planów nowej aranżacji przestrzennej Muzeum Politechniki Łódzkiej. Projekt ten na razie 
czeka na realizację. Muzeum, już przeniesione jest do nowych pomieszczeń, a ich docelowe zagospodarowa
nie będzie realizowane w miarę dostępnych środków finansowych. Obecnie Muzeum zostało urządzone 
przy wykorzystaniu posiadanych gablot, w których umieszczono najciekawsze pamiątki z pierwszych lat 
działania uczelni, wzbogacone odznaczeniami otrzymanymi od rodzin wybitnych profesorów współtwór
ców Politechniki. 

Nowa przestrzeń 
Muzeum 
Politechniki 
Łódzkiej 
MAREK PABICH 

W listopadzie ub. roku na prośbę Komisji 
Historycznej Politechniki Łódzkiej zająłem 
się zaprojektowaniem aranżacji wnętrza no
wej sali muzealnej Politechniki Łódzkiej. Jak 
pamiętamy - dotychczas nieco stłoczone eks
ponaty w hollu obok głównych schodów Wy
działu Chemii, z powodu niedostatku miej
sca, jak i z powodu wiecznego szumu i ruchu 
panującego wokół - traciły na sile swojego 
historycznego przesłania. W okresie, gdy 
Muzeum powiązane było przestrzennie z czę
ścią budynku zajmowaną przez władze Uczel
ni - jego lokalizacja, pomimo nadzwyczaj 
skromnych warunków lokalowych, miała 
swoje logiczne uzasadnienie. 

Muzeum Historyczne PŁ w budynku Wydziału Chemii 

Po niemal 20-u latach istnienia 
Muzeum PŁ, dzięki zabiegom prof. 
Zbigniewa Piotrowskiego i prof. Wie
sława Kaniewskiego, eksponaty ilu
strujące półwiecze naszej Uczelni 
będą mogły się znaleźć w znacznie od
powiedniejszym dla swojej rangi miej
scu, w budynku Wydziału Mechanicz
nego w bezpośrednim sąsiedztwie auli 
im. Andrzeja Sołtana. Obecność 
w tym miejscu studentów niemal 
wszystkich wydziałów, ranga sali, 
w której odbywają się wszystkie waż
ne uroczystości uczelniane, pozwoli 
na pełniejszy kontakt nie tylko mło
dego pokolenia z naszą tradycją. 

Nowa siedziba Muzeum Politech
niki Łódzkiej, ze względu na aktual
nie dużo korzystniejsze warunki lo
kalowe, ma szansę na szersze wypełnia
nie swoich zadań, jakie zostały okre

ślone przez Komisję Historyczną: nio
sąc pamięć o przeszłości i prezentu
jąc dorobek poprzednich pokoleń -
inspirować do podejmowania coraz to 
nowych wyzwań i twórczej pracy. 

W chwili, gdy przystępowałem do 
poszukiwania kierunku przyszłej 
aranżacji przestrzeni muzealnej, za
stałem ją już praktycznie odremonto
waną, wyposażoną w interesujący sys
tem oświetlenia, w związku z czym, 
już z założenia nie mogłem planować 
zbyt daleko idących ingerencji budow
lanych. Przeto stworzyłem koncepcję 
wpisującą się w istniejące ramy prze
strzenne bez naruszania struktury 
budowlanej i instalacyjnej. 

Centralnie usytuowane wejście 
nasunęło myśl o stworzeniu syme
trycznego układu wnętrza, dzięki cze
mu w sposób równoważny (takie było 

jedno z wymagań) będzie można pre
zentować dokonania wszystkich wy
działów Politechniki Łódzkiej. 

Równocześnie uznałem, że znaczną 
wysokość sali będzie można nieco ob
niżyć, tak aby kontakt z historią odby
wał się w nieco bardziej kameralnych 
warunkach. W wyniku tego powstał 
pomysł wstawienia masywnych ram, 
których pionowe elementy (w przekro
ju poziomym 50 x 50 cm) w dużej czę
ści przeszklone, stanowiłyby podstawo
wy element służący do prezentacji mu
zealiów. Przerzucone ponad zwiedza
jącymi poziome belki, o podobnym prze
kroju poprzecznym jak słupy, niosąc 
w sobie część oświetlenia spowodowa
łyby optyczne zmniejszenie wysokości 
pomieszczenia. 

Poprzez czytelne wywołanie osio-
wości układu i podkreślenie jednoczę-
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śnie centralnej przestrzeni, udało się jednocze
śnie ukryć techniczne dojście do pomieszcze
nia magazynowego pod schodami. 

W zamierzeniu - przestrzeń muzeum miała 
stać się pasażem, wokół którego zgromadzone 
by były pomniki świetności naszej Uczelni, 
a strefa wejściowa - prowadzona perspektywą 
kolejnych gablot ma przypominać zwiedzające
mu o nieuniknionym upływie czasu, którego od
powiednie spożytkowanie w przeszłości przy
niosło niezliczoną ilość ważkich dokonań pra
cowników i studentów Politechniki Łódzkiej. 

Wiele cennych wskazówek, co do sposobu 
spojrzenia na prezentację naszych archiwaliów 
otrzymałem w trakcie rozmów bogatych w war
stwy historyczne i symboliczne, z prof. Z. Pio
trowskim, prof. W. Kaniewskim, prof. Z. Ta-
rocińskim, dr G. Kowalskim, za co w tym miej
scu bardzo dziękuję. 

Projekt nowego Muzeum Politechniki Łódzkiej w gmachu Wydziału 
Mechanicznego, widok 

Odsłonięcie tablicy 
Największe audytorium nowego 

gmachu Wydziału Mechanicznego 
nazwano imieniem Profesora Jerze
go Leyko. Napis na odsłoniętej z tej 
okazji tablicy pamiątkowej głosi 
.WSPÓŁTWÓRCA POLITECHNIKI 
ŁÓDZKIEJ. WYBITNY PEDAGOG I 
UCZONY W DZIEDZINIE MECHA
NIKI STOSOWANEJ". Uczestniczą
cy w uroczystości rektor prof. Józef 
Mayer podkreślił, że jest to miły zwy
czaj, który pozwala przypomnieć ko
legów sprzed lat i upamiętnić ich po
staci". Koledzy i wychowankowie 
prof. Leyko wspominali: „wspaniały 
pedagog, wspaniały szef, który umiał 
słuchać, rozmawiać i doradzać, impo
nował erudycją i poczuciem humoru, 
Mistrz i niezwykła osobowość". Za za
chowanie w serdecznej pamięci po
dziękowała żona Profesora Pani prof. 
dr hab. Wanda Leyko, która wspólnie 
z rektorem prof. Mayerem dokonała 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Jej 
autorem jest artysta plastyk Piotr 
Cieciura. 

Z NAUKOWEGO ŻYCIORYSU 
PROFESORA JERZEGO LEYKO 

Prof. Jerzy Leyko urodził się 10 
marca 1918 r. w Krakowie. Po ukoń
czeniu w 1936 r. Państwowego Gim
nazjum, wstąpił na Wydział Mecha
niczny Politechniki Warszawskiej 
(Oddział Lotniczy). Wojna przerwała 

jego studia, w tym czasie pracował 
i jednocześnie kontynuował naukę 
w ramach tajnego nauczania. Za 
udział w Powstaniu Warszawskim 
jako żołnierz AK został odznaczony. 
Po wyzwoleniu kraju przeniósł się do 
Warszawy, uzupełnił wszystkie bra
kujące egzaminy i decyzją Rady Wy
działu Mechanicznego Politechniki 
Warszawskiej w 1946 r., uzyskał tytuł 
magistra inżyniera mechanika. 

15 września 1945 r, jeszcze przed 
uzyskaniem dyplomu, został zatrud
niony jako asystent w nowo utworzo
nej i rozpoczynającej swoją działal
ność naukowo-dydaktyczną Katedrze 
Mechaniki Politechniki Łódzkiej. Już 
w roku akad. 1946/47 prowadził wy
kłady ze statyki lotniczej na Wydzia
le Mechanicznym PŁ. Stopień dokto
ra nauk technicznych uzyskał na tym
że wydziale w 1949 r., a od września 
1950 r. został mianowany z-cą profe
sora oraz powołany na stanowisko 
Kierownika Katedry Mechaniki Teo
retycznej i Stosowanej na Wydziale 
Włókienniczym PŁ. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego uzyskał w 1954, 
a dziesięć lat później tytuł profesora 
zwyczajnego. 

W 1970 r. prof. J. Leyko został po
wołany na stanowisko dyrektora 
nowo powstałego Instytutu Mechani
ki Stosowanej PŁ i kierował nim do 
końca roku akad. 1980/81 tj. do przej
ścia na wcześniejszą emeryturę. 

W 1985 r. przerwał emeryturę i zo
stał zatrudniony na Wydz. Mechani
ki i Organizacji w Politechnice Lubel
skiej, gdzie pracował do 1988, tzn. do 
osiągnięcia właściwego wieku emery
talnego. 

Działalność naukowa prof. J.Ley
ko związana była głównie z dwiema 
dziedzinami; teorią płyt i powłok oraz 
teorią stateczności konstrukcji. Był 
twórcą uznanej w kraju „łódzkiej 
szkoły stateczności konstrukcji", au
torem wielu podręczników, publika
cji krajowych i zagranicznych. Jego 
książka „Mechanika ogólna" doczeka
ła się już jedenastu wydań. 

Prof. J. Leyko znany był również 
jako wspaniały dydaktyk. Cieszył się 
dużą popularnością wśród studentów. 
Miał również duże osiągnięcia w dzie
dzinie kształcenia kadry naukowej. 

Kierowany przez Profesora Insty
tut Mechaniki Stosowanej PŁ, był 
znany w kraju i zagranicą jako ośro
dek o wysokim poziomie prac nauko
wo-badawczych. Prof. Leyko pełnił 
również funkcje prodziekana i dzie
kana Wydz. Mechaniczneggo. Za 
swoją działalność naukową, dydak
tyczną i organizacyjną otrzymał wie
le nagród, wyróżnień i odznaczeń. 

Profesor Jerzy Leyko zmarł 
w Łodzi 30 maja 1995 r. Został po
chowany na cmentarzu powązkow
skim w Warszawie. 

(opr. E. Ch.) 
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45 rocznica powołania 
Wydziału Budownictwa PŁ 
CZESŁAW ŻYLIŃSKI 

W 2001 roku mija 45 rocznica po
wołania Wydziału Budownictwa Lą
dowego Politechniki Łódzkiej. W la
tach 1976-1992 Wydział nosił nazwę 
Budownictwa i Architektury, a od 
1992 roku nosi nazwę Wydziału Bu
downictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska. Jest to szósty Wydział 
PŁ. Plany jego powołania pojawiły się 
już w latach czterdziestych. 

W przemówieniu inaugurującym 
rok akad. 1946/47 rektor prof. B. Ste-
fanowski mówił o wysuwanych przez 
władze, młodzież i Stowarzyszenie 
Architektów Polskich sugestiach 
utworzenia Wydziału Architektury. 
W rozmowie z W.Orłowskim („DŁ" 
4.X. 1947 r.) rektor Stefanowski mówi 
„W planach jest powołanie przy PŁ 
Wydziału Budowlano-Architektonicz-
nego. Ma to być piąty Wydział Politech
niki Łódzkiej". Piątym wydziałem 
został w 1950 r. Wydział Chemii Spo
żywczej. Wydział Budownictwa jako 
szósty powołano w 1956 r. 

Na Wydziale Mechanicznym przy 
Katedrze Mechaniki działało od 1949 
r. Laboratorium Techniki Budowlanej, 
kierowane przez mgr inż. Władysława 
Kuczyńskiego. W 1952 r. nazwę Kate
dry zmieniono na Katedrę Wytrzyma
łości Materiałów. Rok później Labora
torium zostało przekształcone w Za
kład Techniki Budowlanej. To 
w nim właśnie słuchacze Wydziału Bu
downictwa Wieczorowej Szkoły Inży
nierskiej odbywali zajęcia praktyczne. 

Sprawa Wydziału Budownictwa 
w PŁ pojawiła się ponownie w 1955 
roku. 18 marca w „Łódzkim Expresie 
Ilustrowanym" ukazał się tekst J.Sil-
berbacha pt.; „Zrobiono rachunek bez 
gospodarza. Łódź ma za mało inżynie
rów a ministerstwo likwiduje Wydział 
Budownictwa w łódzkiej Wieczorowej 
Szkole Inżynierskiej". Autor infomu-
je, iż władze Łodzi odwołały się od tej 
decyzji i uważają, że Łodzi potrzebny 
jest odpowiedni Wydział na Politech
nice, kształcący inżynierów budow
nictwa. 

W przemówieniu inaugurującym 
rok akad. 1955/56 rektor prof. Klimek 
informuje, iż Wyższa Szkoła Inżynier
ska włączona została do PŁ. Wydział 
Budownictwa stał się Wieczorowym 
Wydziałem Budownictwa. 

10 marca 1956 r. „ŁEI" pisze o ob
radach Łódzkiego Oddziału Polskie
go Związku Techników i Inżynierów 
Budownictwa. Prezes Oddziału -
W. Kuczyński stwierdza: najwyższy 
czas, aby powstał w Łodzi Wydział 
Budownictwa przy PŁ". 3 kwietnia 
1956 r. J.Silberbach publikuje 
w „ŁEI" tekst pt. „Rząd uchwalił, 
Prezydium przyrzekło a sprawa nie ru
szyła z miejsca". Czytamy w nim -
„... .PŁ poczyniła niezbędne przygoto
wania w sprawie kadry wykładowców 
ale nie posiada pomieszczeń. Senat 
uzależnił otwarcie Wydziału od otrzy
mania 1000 metrów kwadratowych 
lokalu od Rady Narodowej. W czerw
cu 1955 b. przewodniczący Gerega 
zobowiązał się przydzielić lokal ale 
nowy p.o. nic o tym nie wie. Minister
stwo Przemysłu Lekkiego nie chce 
przekazać swoich lokali". 

W księdze „15 lat Politechniki 
Łódzkiej 1945-1960" podano, iż 
uchwałą Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 11 maja 1956 r. po
wołany został na Politechnice Łódz
kiej Wydział Budownictwa Lądowego. 

W numerze z dn. 20-21 maja 1956 
r. w „ŁEI" ukazała się informacja 
pt."Politechnika Łódzka otrzyma Wy
dział Budownictwa. Na razie będzie 
ciasno, ale miejmy nadzieję, że trud
ności lokalowe zostaną pokonane". 
Gazeta informuje, że „Wydział zosta
nie powołany w roku akademickim 
1956/57 jako Wydział Budownictwa 
Lądowego ze specjalizacją w dziedzi
nie budownictwa przemysłowego i lą
dowego. Mimo braku lokali postano
wiono Wydział utworzyć. (...) Zapisy 
na I rok studiów przyjmowane będą 
do30.V". 

W numerze z dn. 24-25 czerwca 
1956 „ŁEI" ukazał się następujący 
tekst: „W dniu 16 czerwca br. odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie Rady 
Wydziału Budownictwa Lądowego 
Politechniki Łódzkiej, w którym poza 
członkami Rady wziął również udział 
rektor Politechniki Łódzkiej prof. Mie
czysław Klimek. Pierwszym przewod
niczącym Rady Wydziału Budownic
twa został prof. dr Wacław Zenczy-
kowski, członek-korespondent Polskiej 
Akademii Nauk, uczony w zakresie 
nauk inżynierskich. Na członków 

Rady Wydziału Budownictwa 
w pierwszym okresie organizacji no
wej placówki naukowej zostali zapro
szeni profesorowie Politechniki Łódz
kiej z innych Wydziałów, a mianowi
cie, prof. T.Żyliński, prof. E.Jezierski, 
prof. W.Kuczyński, prof. J.Leyko,prof. 
H.Pacanowski, prof. A.Piątkiewicz, 
prof. E. Trepka. Organizatorem Wy
działu Budownictwa został prof. 
W. Kuczyński." 

Biogram 
z błędami 
CZESŁAW ŻYUŃSKI 

Rozpoczęto wydawanie „Wielkiej 
Encyklopedii PWN". Encyklopedia 
ma liczyć 30 tomów, opracowuje ją 
3000 osób. Encyklopedię uważa się za 
najważniejsze wydarzenie kulturalne 
nowego XXI wieku. Ukazał się tom 
pierwszy zawierający część haseł na 
literę „A". W tomie tym znajduje się 
biogram profesora Osmana Achmato-
wicza, przed laty związanego z Poli
techniką Łódzką. 
W biogramie znalazłem 3 błędy: 
• „Jeden z organizatorów Politech
niki Łódzkiej, 1945-53 jej profesor 
(1948-52 prorektor i rektor)". W rze
czywistości prof. Achmatowicz w la
tach 1948-52 był rektorem PŁ, nato
miast prorektorem był dwa razy 
w latach 1945-48 i 1952-53 
• „W latach 1953-56 wiceminister 
szkolnictwa wyższego". Wicemini
strem szkolnictwa wyższego był 
wiatach 1953-1960. 
• „1953-64 - kier. Zakładu Syntezy 
Org. PAN". Kierownikiem Zakładu 
Syntezy Organicznej PAN był prof. 
O. Achmatowicz w latach 1953-57. 
Ustąpił w marcu 1957 roku, a jego na
stępcą został prof. Tadeusz Urbański. 

W programie I Polskiego Radia je
den z redaktorów Działu Encyklope
dii PWN powiedział niedawno, że każ
de hasło sprawdza dziesięciu specja
listów (sic!). 
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Kształtowanie świadomości 
ekologicznej młodzieży 
ZOFIA MIKOŁAJCZYK 

Prodziekan dr hab. Marek Dziubiński, prof. PŁ 
z laureatami konkursu o Zielony Indeks 

XI Seminarium Studenckie pod 
hasłem „PROBLEMY OCHRONY 
ŚRODOWISKA" Łódź 2001 odbyło się 
27 kwietnia na Wydziale Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. 
Gości i uczestników seminarium po
witał prodziekan prof. dr hab. Stani
sław Ledakowicz, zaś uroczystego 
otwarcia dokonał prorektor prof. dr 
hab. Stanisław Wysocki. Seminarium 
sponsorowali: JM Rektor Politechni
ki Łódzkiej wraz z MEN. Wojewódz
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej 
Urzędu Miasta Łodzi. 

W imprezie wzięło udział około 700 
studentów i uczniów z 37 szkół śred
nich z Łodzi i województwa oraz 
z województw ościennych. Zaprezen
towano 259 prac, w tym: 23 referaty, 
223 plakaty i 12 programów kompu
terowych oraz makietę. Prace, przed
stawione w czterech sesjach referato
wych i trzech sesjach plakatowych, 
charakteryzowały się wysokim pozio
mem naukowym, merytorycznym 
i plastycznym. 

Tematyka seminarium jest niezwy
kle ważna ze względu na katastrofal
ny stan naszego środowiska oraz ko
nieczność kształtowania świadomości 

ekologicznej młodzieży. Udział w se
minarium był poprzedzony wielomie
sięczną pracą związaną z opracowa
niem własnych wyników badań oraz 
studiów literaturowych. Referaty 
i plakaty prezentowane były profesjo
nalnie, co świadczy o wysokiej wiedzy 
na temat zagrożeń i ochrony środo
wiska. 

Specjalnej Komisji ds. Nagród prze
wodniczyła prof. dr hab. Maria Mu
cha (Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska). Członkami 
komisji zostali: dr inż. Marek Stelma
chowski (Wydział Inżynierii Proceso
wej i Ochrony Środowiska), dr Zofia 
Gruszka (XX LO) oraz mgr Anna Kyo 
(XII LO). 

Podczas seminarium przyznano 
115 nagród w postaci albumów i ksią
żek, a ponadto wyróżnienia, dyplomy 
i podziękowania dla studentów, 
uczniów i nauczycieli. W kategorii re
ferat przyznano 7 pierwszych miejsc, 
5 drugich miejsc, 4 trzecie miejsca oraz 
7 czwartych miejsc. Najwięcej nagród 
zdobyli uczniowie z XII LO w Łodzi 
i z Zespołu Szkół Zawodowych w Zgie
rzu, w dalszej kolejności należy wymie
nić: XX LO w Łodzi, I LO w Kutnie, 
Zespół Szkół Chemicznych we Wło
cławku oraz XLVII LO w Łodzi. 

Poza tradycyjnym konkursem zor
ganizowano po raz drugi w historii 
seminarium konkurs o „Zielony In
deks", którego laureaci zostaną przy
jęci w roku akademickim 2001/2002 
na Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska PŁ z pominię
ciem postępowania kwalifikacyjnego. 

Laureatami tego konkursu w ka
tegorii referat zostali: J . Mrowińska 
uczennica rV ki. XII LO w Łodzi, za 
referat „Określenie saprobowości wy
branych stanowisk rzeki Sokołówki na 
podstawie badań makrobentosu", 
K. Komorowska uczennica rV ki. XX 
LO w Łodzi, za referat „Elektrownia 
Bełchatów-przykład zastosowania no
wych technologii w celu minimaliza
cji skażenia i ochrony środowiska", 
J . Mokrosiński uczeń III ki. XXVI 
LO w Łodzi, za referat „Zasada zrów
noważonego rozwoju - moda czy rze
czywistość ?", B. Koźniewski uczeń 
III ki. XXVI LO w Łodzi, za referat 
„O naszej ingerencji w procesy ewo
lucji i sukcesji", K. Hankiewicz 
uczennica IV ki. I LO we Włocławku, 
za referat ,Metoda lichenoindykacji 
w ocenie stanu środowiska naturalne
go", M. Brenda uczennica III ki. III 
LO we Włocławku, za referat „Pro
blem zagospodarowania Wisły na 
przykładzie koncepcji Kaskady Dolnej 
Wisły"i M. Banaszczyk uczennica 
V ki. Technikum Ochrony Środowi
ska w Piotrkowie Trybunalskim, za 
referat „Sposoby postępowania z osa
dami ściekowymi" (opiekun mgr inż. 
Jadwiga Wasilewska). 

W kategorii plakat „Zielony In
deks" wywalczyli: A. Mielczarek 
uczennica IV ki. XX LO w Łodzi, za 
plakat „Jak traktujemy zwierzęta go
spodarskie ?", E. Woźniak uczenni
ca W ki. XXV LO w Łodzi, za plakat 
„Stan sanitarny ogródków działko
wych w Łodzi", T. Olczak uczeń V 
ki. Technikum Chemicznego w Zespo
le Szkół Zawodowych w Zgierzu, za 
plakat „Ocena stanu czystości wód 
powierzchniowych okolic Zgierza". 

Większość laureatów stanowili sta
li uczestnicy seminarium, którzy brali 
w nim udział już po raz czwarty, za 
każdym razem zdobywając nagrody. 
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Dobra praktyka naukowa 
LECH NOWICKI 

Powołany przez Prezydium PAN 
Komitet Etyki w Nauce wydał w roku 
1994 zbiór zasad pt. „Dobre obyczaje 
w nauce", który do dnia dzisiejszego 
stanowi swoisty kodeks etyczny dla 
społeczności ludzi nauki. Niestety 
publikacja ta nie wyeliminowała 
z obszaru nauki nieuczciwości i nie
rzetelności, które wobec ogólnego kry
zysu wartości moralnych w naszym 
społeczeństwie mogą stać się jeszcze 
powszechniejsze. Zmiana systemu 
oceny jednostek naukowych i oparcie 
jej na produktywności i wielkości kon
traktów finansowych z pewnością do 
tego się przyczyni. Zjawiska takie jak 
fałszowanie wyników doświadczeń, 
kradzieże własności intelektualnej, 
a także nierzetelne opiniowanie prac 
naukowych są przez znaczną część 
środowiska traktowane z obojętno
ścią. Do wyjątków należą nieliczne 
ujawniane przypadki plagiatyzmu. 
Zasadnicze znaczenie ma więc ciągłe 
odtwarzanie świadomości dobrych 
obyczajów, ale również zapobieganie 
możliwym nierzetelnościom poprzez 
tworzenie warunków wymuszających 
przestrzeganie zasad dobrej praktyki 
naukowej. 

Mając na uwadze obecną, nie naj
lepszą niestety sytuację, KBN przyjął 
niedawno deklarację dotyczącą etyki 
w nauce oraz opublikował dokument 
pt. „Dobra praktyka naukowa" wy
szczególniający zasady etycznego 
funkcjonowania w nauce. W przeci
wieństwie do dość ogólnych zasad za
wartych w cytowanych na wstępie 
„Dobrych zasadach w nauce", obec
nie przygotowany dokument precyzu
je te zasady oraz podaje wytyczne, 
które mogą stanowić wzorzec do opra
cowania przez instytucje naukowe 
szczegółowych procedur postępowa
nia w przypadku ujawnienia nierze
telności naukowej. Poniżej przedsta
wiono krótkie omówienie tego opra
cowania. Jego pełny tekst na stronie 
www,p.lodz.pl/pol/etvka/index.html. 

NIERZETELNOŚĆ W NAUCE 
Jako nierzetelność w nauce oma

wiane opracowanie określa zmyśla
nie, fałszowanie lub plagiatorstwo 
w aplikowaniu o fundusze oraz w pro
wadzeniu i recenzowaniu badań na
ukowych, lub też prezentowaniu ich 
wyników. Zmyślanie polega na prepa
rowaniu, rejestrowaniu i publikowa

niu wyników nieuzyskanych. Fałszo
wanie to niedokładne przedstawianie 
wyników badań w raportach lub też 
manipulowanie materiałem badaw
czym w celu uzyskania określonego 
efektu. Plagiatorstwo polega na przy
właszczaniu idei, metod, wyników lub 
określeń innej osoby bez właściwego 
odniesienia. Szczególną rolę, ze wzglę
du na powszechność występowania 
odgrywa autoplagiat, tzn. publikowa
nie tych samych tekstów w różnych 
miejscach i podawanie tych publika
cji jako odrębnych pozycji w swoim 
dorobku naukowym. 

Odpowiedzialność za zapobieganie 
nierzetelności naukowej musi spoczy
wać na całej społeczności naukowej, 
ale również instytucjach naukowych 
działających w obszarze nauki. Pod
stawowymi jednostkami, na których 
powinien spoczywać obowiązek reali
zowania zasad dobrej praktyki nauko
wej powinny być te, które posiadają 
uprawnienia do nadawania stopni 
i tytułów naukowych. 

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI 
NAUKOWEJ 

Aby działania te mogły być skutecz
ne, uczelnie i inne instytucje nauko
we powinny posiadać obowiązujące 
w nich szczegółowe zasady dobrej 
praktyki naukowej oraz procedury po
stępowania w przypadku jej narusze
nia. Zasady te, dostosowane do spe
cyfiki danej instytucji naukowej i pro
wadzonych w nich badań, powinny 
być oparte na wytycznych ogólnych 
zaakceptowanych przez środowisko 
naukowe. Pod dyskusję poddaje się 
propozycje takich wytycznych, wy
mieniając następujące podstawowe 
aspekty dobrej praktyki naukowej: 
1. Przestrzeganie podstawowych za
sad pracy naukowej jak: zachowanie 
profesjonalnych standardów, scepty
cyzm wobec własnych wyników, uczci
we uznawanie udziału współpracow
ników, konkurentów i poprzedników 
oraz rzetelne ocenianie innych. 
2. Właściwe kierownictwo i współpra
ca w zespołach naukowych mające 
stworzyć odpowiedni klimat dla do
brej praktyki naukowej. 
3. Uwzględnienie potrzeb młodych 
badaczy. Odpowiedzialność za eduka
cję, wychowanie młodych pracowni
ków nauki w duchu przestrzegania 
zasad dobrej praktyki naukowej (jak 

również odpowiednich przepisów) po
noszą promotorzy prac naukowych. 
4. Zabezpieczanie i przechowywanie 
wyników badań. Wyniki badań po
winny być odpowiednio udokumento
wane w formie zapisów pierwotnych 
i innej dokumentacji dotyczącej ich 
uzyskiwania. Materiały te powinny 
być przechowywane przez pewien 
okres czasu. Skrupulatne dokumen
towanie wyników stanowi podstawo
wy obowiązek każdego pracownika 
naukowego. W razie zarzutu o nierze
telność naukową, brak dokumentacji 
powinien być traktowany jako oko
liczność obciążająca. 
5. Przestrzeganie zasad autorstwa pu
blikacji naukowych. Kryterium wspó-
łautorstwa stanowi udział w stworze
niu koncepcji badań, ich przeprowadze
niu, interpretacji lub przygotowania 
publikacji, co jest związane również 
z wzięciem za nią publicznej odpowie
dzialności. Współautorstwa honorowe 
są niedopuszczalne. Oświadczenia o au
torstwie i współautorstwie zawierają
ce informacje, że nie występują inni au
torzy powinny być przechowywane 
u kierownika jednostki. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 
Dla przeprowadzenia postępowa

nia mającego na celu rozstrzygnięcie 
czy zasady dobrej praktyki naukowej 
zostały naruszone każda jednostka 
naukowa powinna posiadać odpo
wiednie przepisy, określone w statu
cie lub regulaminach wewnętrznych. 
Dokumenty takie powinny zawierać: 
• Definicję nierzetelności naukowej do
stosowaną do specyfiki pracy nauko
wej wykonywanej w danej jednostce. 
• Tryb zgłaszania zarzutu o wykry
ciu przypadku nierzetelności nauko
wej oraz określenie instancji w ra
mach kierownictwa instytucji nauko
wej, której przedstawia się zgłoszenie. 
Właściwą osobą w przypadku uczelni 
jest jej rektor, który podejmuje decy
zję o rozpoczęciu postępowania wyja
śniającego zgodnie z właściwymi dla 
instytucji przepisami. 
• Sposób przeprowadzenia postępowa
nia wyjaśniającego, którego celem jest 
stwierdzenie zasadności zarzutu i pod
jęcie decyzji o wszczęciu śledztwa. 
• Sposób przeprowadzenia śledztwa, 
którego celem jest ustalenie czy fakt 
zarzucanej nierzetelności miał miejsce. 
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W dniu 26 lutego 2001 roku pożegnany został zmarły 18 lutego 

Doc. dr inż. 
Wiesław Konrad Janio 
Konrad Janio uro
dzi! się 12 grudnia 
1932 r. w Pabiani
cach. W roku 1951 
podjął studia na 
Wydziale Che
micznym Poli
techniki Gdań
skiej, które ukoń
czył w 1956 r., 
specjalizując się 
w zakresie tech
nologii związków 
azotowych. 

• Kodzaje sankcji lub kar wobec oso
by której udowodniono winę lub oso
by, zgłaszającej zarzut w przypadku 
stwierdzenia jej działania złośliwego 
i w złej wierze. 
• Procedurę odwoławczą, której wsz
częcie byłoby możliwe po przedstawie
niu nowych dowodów w sprawie. 

Możny by się zastanawiać czy pro
blem wykroczeń przeciw zasadom ety
ki w nauce jest na tyle powszechny, 
że trzeba do niego przywiązywać tak 
znaczną wagę. Przecież liczba ujaw
nianych przypadków nierzetelności 
jest niewielka, a może tylko niewiel
ka ich liczba trafia do szerszej opinii 
publicznej. Na zakończenie fragment 
Z omawianego opracowania: „...nie ma 
znaczenia to czy prawdopodobieństwo 
wystąpienia przypadku nierzetelności 
wynosi jeden na tysiąc, czy jeden na 
sto tysięcy, tak samo jak nie ma zna
czenia jakie jest prawdopodobieństwo 
uderzenia piorunu w dom: niezależ
nie od niego, każdy budynek powinien 
być wyposażony w odgromniki bo 
w przypadku zdarzenia szkody będą 
ogromne". 

} Kształtowanie 
świadomości... 
cd. ze str. 33 

Uroczystego wręczenia „Zielonych 
Indeksów" dokonał prodziekan Ma
rek Dziubiński. 

Seminarium Studenckie „Proble
my Ochrony Środowiska" cieszy się 
dużym zainteresowaniem młodzieży 
studenckiej i szkół średnich. W ciągu 
tych jedenastu lat w seminarium 
wzięło udział ponad 5000 uczestników 
z różnych regionów naszego kraju 
i z zagranicy. Seminarium spełnia 
ważny efekt edukacyjny. Wzbogaca 
tok nauczania takich przedmiotów jak 
chemia, biologia, geografia i ekologia. 
Otrzymujemy bardzo pochlebne opi
nie nauczycieli i młodzieży, którzy 
zachęcają nas do kontynuacji tej dzia
łalności. Spotykamy się również 
z dużą życzliwością władz uczelni, 
miasta i województwa, które są nam 
bardzo przychylne i wspierają naszą 
działalność. Dzięki seminarium pozy
skujemy zdolnych studentów głęboko 
zaangażowanych w tematykę ochro
ny środowiska. 

Podążając za rodziną zmieniającą 
miejsce zamieszkania wrócił do Łodzi 
i rozpoczął w 1956 r. pracę w Katedrze 
Technologii Chemii Nieorganicznej Po
litechniki Łódzkiej na stanowisku asy
stenta. Stopień doktora nauk technicz
nych uzyskał w 1962 r. 

Jeszcze przed doktoratem uczest
niczył w opracowaniu i uruchomieniu 
pracowni technologicznej dla studen
tów. W badaniach i pracy dydaktycz
nej wyróżniał się wielkimi zdolnościa
mi matematycznej interpretacji ana
lizowanych wyników i zadań, a także 
elegancją konstruowanej aparatury. 

W 1968 r. po odejściu prof. A. Ju-
stata na emeryturę Konrad Janio zo
stał mianowany docentem i objął sta
nowisko kierownika Katedry. Po li
kwidacji Katedr i utworzeniu Insty
tutów pełni funkcję zastępcy dyrek
tora Instytutu Chemii Ogólnej w la
tach 1970-1979. 

Stale unowocześniał programy na
uczania wprowadzając do nich tech
niki komputerowe. Między innymi 
wprowadził do programu studiów pro
jektowanie technologiczne. 

Działalność dydaktyczną i na
ukową dzielił z pracą społeczną, pe
łniąc na tym polu wiele odpowiedzial
nych funkcji jak: Społeczny Inspek
tor Pracy, przewodniczący Okręgowej 
Sekcji Nauki i wiceprzewodniczący 
Sekcji Nauki Zarządu Głównego. 
W 1980 r. został powołany na stano
wisko Sekretarza Komitetu Woje
wódzkiego PZPR ds. Nauki. Na tym 
stanowisku, starając się chronić śro
dowisko naukowe Łodzi przed repre

sjami, zjednał sobie szacunek również 
przeciwników politycznych. 

Był współtwórcą kierunku studiów 
Ochrona Środowiska na Wydziale 
Chemicznym oraz kierownikiem na
ukowym Zespołu Technologii Che
micznej i Ochrony Środowiska, spe
cjalizującego się głównie w technolo
gii wody i ścieków. Jego wykłady 
z Technologii Chemicznej i Ochrony 
Środowiska studenci wymieniali jako 
jedne z najlepszych na Wydziale Che
micznym. 

Zainicjował i zorganizował liczne 
obozy naukowe studentów, poświęco
ne badaniom czystości wód po
wierzchniowych i oczyszczaniu ście
ków przemysłowych. Przez szereg 
kolejnych lat studenci badali czystość 
rzeki Pilicy i jej dopływów w rejonie 
Sulejowa oraz czystość rzeki Warty 
i jej dopływów w rejonie Jeziorska. 

Jego dorobek naukowy obejmuje 55 
publikacji, ponad 60 referatów na 
konferencjach naukowych, około 30 
opracowań dla przemysłu oraz wiele 
patentów. Był promotorem 4 prac 
doktorskich, wypromował ok. 100 
magistrów inżynierów i inżynierów. 
Jest autorem i współautorem dwóch 
skryptów z zakresu technologii che
micznej. Pracował nad kolejnymi pod
ręcznikami... 

Jego odejście uświadomiło nam, jak 
wiele stracili studenci i jak wiele stra
ciły Zespół, Instytut i Wydział z który
mi do ostatniego dnia współpracował. 

Marek Kaźmierczak 
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Wybór z prasy 
• Studenci PŁ będą dziś obchodzić 
„Dzień Sąsiada". To nietypowe świę
to ustanowił 4 lata temu Klub Stu
dencki „Futurysta", by podkreślić jak 
ważne są dobre kontakty z osobami 
„zza ściany". (Ex., 3.04.) 
• Łódzcy naukowcy pracują nad 
sztuczną trzustką. Zamknięte w żela
znej otoczce komórki będą odpowia
dały za prawidłową produkcję insuli
ny w organizmie. Jeśli ich superwy-
nalazek przejdzie pomyślnie wszyst
kie testy, stanie się wybawieniem dla 
chorych na cukrzycę insulinozależną. 
(Ex., 12.04.) 
• Niedawno został przeprowadzony 
ranking związany z liczbą publikacji 
naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. 
Tworzona w Stanach Zjednoczonych 
baza danych była podstawą określenia 
liczby publikacji i cytowań w czasopi
śmiennictwie naukowym, przypadają
cym na jednego pracownika uczelni. 
W obu tych klasyfikacjach zajęliśmy 
pierwszą lokatę wśród uczelni tech
nicznych w Polsce za lata 1991-95 -
powiedział prof. K. Kuźmiński, pro
rektor PŁ w udzielonym wywiadzie. 
(Trybuna 13.04.) 
• Pierwszy otwarty dla publiczności 
pokaz miotania gromów przez tzw. 
generatory udarów piorunowych od
będzie się podczas majowego Festiwa
lu Nauki i Sztuki w Łodzi. Generato
ry skonstruowali naukowcy z Zakła-

EWA SZAJDZIŃSKA-PIĘTEK 

Warsztaty zorganizował prof. An
drzej Płonka i jego zespół z Między
resortowego Instytutu Techniki Ra
diacyjnej. Patronat objęli: rektor oraz 
dziekan Wydziału Chemicznego. 

W warsztatach uczestniczyło 18 
naukowców z 6 krajów. Dyskutowa
no zagadnienia dotyczące struktury 
i dynamiki układów skondensowa
nych oraz produktów przejściowych 
generowanych w tych układach pod 
wpływem promieniowania jonizujące
go. Większość uwagi poświęcono ukła
dom wodnym, w szczególności róż
nym formom wody zestalonej (A. Hal-
Ibrucker i 1. Kohl, Uniuersitdt Inns
bruck oraz J. Staluszka, MITR), 

du Wysokich Napięć PŁ. Wyproduko
wano ich już około 30. (DŁ, 25.04.) 
• Punkty będziemy przyznawać za fi
zykę lub chemię, w zależności od tego, 
który z tych przedmiotów wybierze na 
maturze kandydat na PŁ - informuje 
Wojciech Pyć, pełnomocnik rektora 
PŁ ds. rekrutacji. Chodzi o tzw. nową 
maturę, która będzie jednocześnie 
egzaminem wstępnym na studia. 
(GW, 12-13.05.) 
• Tygodnik „Wprost" po raz ósmy 
przygotował ranking szkół wyższych. 
„Oczko" w górę w porównaniu z ubie
głym rokiem poszła Politechnika 
Łódzka i jest według „Wprost" siódmą 
uczelnią techniczną w kraju (Ex. 
17.05.) 
• Mimo braków, I Festiwal Nauki 
i Sztuki w Łodzi był imprezą poży
teczną. Stał się okazją do spopulary
zowania imponujących osiągnięć 
współczesnej nauki i ukazania dorob
ku łódzkiego ośrodka badawczego. 
Środowisko akademickie pokazało, że 
ma wiele do zaoferowania każdemu. 
(DŁ, 19-20.05.) 
• Podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu PŁ - z okazji 56 rocznicy po
wołania Politechniki - prof. David 
J.Tedford (Szkocja) otrzymał Krzyż 
Komandorski Orderu Zasługi Rzeczy
pospolitej Polskiej, wręczono również 
nagrody za najlepsze prace doktorskie 
i dyplomowe. (Ex. 25.05.) 

szkliwom H20/C02 (autorka niniej
szej notatki, MITR) oraz wodzie 
w układach biologicznych. Przedsta
wiono najnowsze osiągnięcia w bada
niach dynamiki, uszkodzeń radiacyj
nych i przeniesienia ładunku w DNA; 
wskazując na istotną rolę wody hydra-
tacyjnej w tych procesach (M.D. Se-
uilla Oakland Uniuersity, E. Mayer, 
Uniuersitdt Innsbruck, Yuri A. Berlin, 
Northwestern Uniuersity, Illinois, Fer-
dinand C. Grozema, Delft Uniuersity 
of Technology, A. Faucitano, Uniuer-
sita di Pauia i M. Wolszczak, MITR). 
Inne prace dotyczyły dynamiki ukła
dów ciekłych woda-metanol (E. Haw-
licka, MITR) oraz radiacyjnie indu-

• W papierach uczelni odkryłem nie
dawno, że jestem pierwszym rektorem 
Politechniki Łódzkiej, który pochodzi 
z Łodzi - powiedział w rozmowie 
z redaktorem gazety prof. Józef May
er. Na koniec dodał - Jestem chemi
kiem i mając przepis, mogę ugotować 
każdą zupę. Jestem tego pewny, cho
ciaż nie sprawdzałem ...(DŁ, 25.05.) 
• Studenci wbijali gwoździe na czas, 
siłowali się na rękę i biegali w workach. 
Podczas koncertu Kultu publiczność 
oszalała. Program Juwenaliów na Po
litechnice Łódzkiej był napięty. Nie 
dało się uczestniczyć we wszystkich 
atrakcjach. (GW, 28.05.) 
• W nowym gmachu Wydz. Mecha
nicznego na PŁ przy ul. Stefanowskie-
go 1/15 odsłonięto tablicę pamiątkową 
i nadano audytorium imię prof.dr Je
rzego Leyko. (Ex. 29.05.br) 
• W ramach 10. Międzynarodowego 
Triennale Tkaniny w galerii „Tower 
Building" rozpoczęła się prezentacja 
10-letniego dorobku dydaktycznego, 
naukowego i artystycznego Katedry 
Architektury Tekstyliów Politechni
ki Łódzkiej. - Kształcimy przyszłych 
inżynierów, ale kładziemy też ogrom
ny nacisk na sprawy estetyki i arty
stycznej wrażliwości - powiedział 
prof. Józef Masajtis, kierownik Kate
dry. (DŁ, 31.05.) 

Małgorzata Trocha 

kowanych rodników w polipropylenie 
(Z. Zagórski, IChTJ, Warszawa), 
w biologicznych apatytach (J. Sadło, 
IChTJ, Warszawa) i w sitach mole
kularnych zawierających cząsteczki 
alkoholi (J.Michalik, IChTJ, Warsza
wa). A. Płonka (MITR) zaprezento
wał referat nt. zastosowania kinetyki 
dyspersyjnej do opisu procesów dyna
micznych i reakcji rodników w ukła
dach skondensowanych. 

Bogaty program naukowy uzupełni
ła wycieczka do Walewic oraz do Bo
limowa. Dodatkową atrakcją był 
recital fortepianowy w zamku niebo-
rowskim w wykonaniu duetu J. Ga-
lant i F. Wojciechowski. 

W dniach 19-23 maja br. w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie odbyły się trzecie międzynarodowe warsztaty naukowe nt. 

Struktury rodników tlenowych 
w napromienionych ciałach stałych 
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Bezrobocie? - nie dla naszych absolwentów! 
ALEKSANDRA KOSTRZEWA 

Według informacji podanych przez 
Mieczysława Mikę, dyrektora Depar
tamentu Wojewódzkiego Urzędu Pra
cy w Urzędzie Marszałkowskim a cy
towanym przez Wiadomości Dnia z 14 
kwietnia 2001 roku, na łódzkim ryn
ku pracy jest blisko 11 tysięcy bezro
botnych absolwentów szkół średnich 
i wyższych (stanowią 8% tej liczby). 

Największą popularnością wśród 
pracodawców cieszą się w tej chwili 
architekci, nieco większe problemy w 
znajdowaniu pracy mają absolwenci 
budownictwa, elektroniki i telekomu
nikacji. Jednak i oni nie mogą narze
kać na brak ofert pracy. 

Wśród bezrobotnych absolwentów 
szkół wyższych jest aż 500 ekonomi

stów. Jednak okazuje się, iż nie ma 
wśród nich absolwentów Wydz. Orga
nizacji i Zarządzania. Pracodawcy za
uważają różnicę między wykształce
niem typowo uniwersyteckim, a przy
gotowaniem, które daje Politechnika. 
Informacja ta z pewnością pozytyw
nie podsumowuje 10 lat funkcjonowa
nia Wydziału na naszej uczelni. 

SPORT © SPORT @ SPORT © SPORT @ SPORT Q SPORT Q SPORT® 

KOLUMNY SPORTOWE REDAGUJE GABRIEL KABZA 

Medale 
judoków 

XXI Edycja Mistrzostw Polski Po
litechnik w judo odbyła się w Kosza
linie w dniach 5-6 maja 2001 roku. 
W imprezie brało udział 138 zawod
ników reprezentujących 13 uczelni. 
Judocy Politechniki Łódzkiej wywal
czyli cztery medale i cztery miejsca 
punktowane. 

Złoty medal w kategorii OPEN 
i srebrny medal w kategorii do 100 
kg zdobył R. Podstolski. Brązowe me
dale zdobyli w D. Dziśnieński (kat. 
do 100 kg) i J. Czyż (kat. do 66 kg). 

Politechnikę Łódzką reprezento
wało jedenastu zawodników: wspo
mniani wyżej medaliści oraz R. Za
borowski, K. Graczyk, H. Harasim, 
M. Wadas, S. Piechaczyk, M. Wałęza 
i J. Kwiatek 

Politechnika Łódzka w punktacji 
drużynowej zajęła szóste miejsce ustę
pując nieznacznie (tylko 0,5 pkt) Po

litechnice Wrocławskiej. Trenerami 
sekcji Judo są Tomasz Piasecki i Je
rzy Baykowski. 

Bieg w deszczu 
W strugach deszczu w parku im. Poniatowskiego odbył się 

bieg o puchar JM Rektora PŁ na 2,5 km, w którym wzięło 
udział 220 studentek i 350 studentów. Honorowym starterem 
był prorektor prof. Krzysztof Kuźmiński. Godzinę później 
w sali SWFiS prezes KU AZS Marcin Krzykacz podsumował 
osiągnięcia sportowe XXII edycji Mistrzostw Polski Politech
nik oraz wręczono puchary i nagrody dla zwycięzców biegu. 

W kategorii kobiet zwyciężyła M. Bigos przed K. Sobczak 
i K. Struck. Wśród mężczyzn pierwszy przebiegł linię mety 
D. Grudzień przed M. Chądzyńskim i T. Spychalskim. 

Nagrody i puchary zwycięzcom wręczali rektor prof. Jó
zef Mayer oraz kierownik SWFiS Marek Stępniewski. 

Odbył się również konkurs wsadów piłki do kosza. Zwycię
żył K. Saloni przed B. Rosińskim i M. Kaczmarskim. 
W części artystycznej wystąpili zawodnicy i zawodniczki sek
cji aerobiku sportowego, której trenerem jest mgr S. Bergman 
oraz grupa taneczna aerobiku pod opieką mgr E.Pisanko. 

Medale lekkoatletów 
Z udziałem 1700 zawodników z 77 uczelni, we Wrocła

wiu odbyły się Mistrzostwa Szkół Wyższych w lekkiej atle
tyce. Nasi zawodnicy wyjechali z dużą ilością medali. 

Złoty medal przywiozła A. Jakowenko za rzut oszcze
pem na odległść 37,38 m. 

Srebrne medale zdobyli: K. Bujnowicz za skok w dal (5,67 
m), M. Węglarski za bieg na 400 m (47,69) oraz K.Bocz-
kowska - pracownik OiZ za rzut dyskiem (29,51 m). Brąz 
przywieźli: K. Bujnowicz za skok wzwyż (160 cm), sztafeta 
kobiet 4x400m (Szaflicka,Bigoś, Sobczak, Broda - 4.31,7) 
oraz mężczyzn 4x400 (Bogacki, Spychalski, Kowalczykie-
wicz, Węglarski - 3.30,32). 

Drużynowo w kategorii kobiet i mężczyzn nasi repre
zentanci zajęli IV miejsca. 

Trenerami sekcji lekkoatletycznej są A. Kula, R. Bie
niek i G. Kabza. 
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• Aerobik 
na pudle 

Kolejny raz w Gdańsku odbyły się 
Mistrzostwa Polski Szkól Wyższych 
w aerobiku sportowym. Zespół PŁ, 
prowadzony przez panią trener Sła
womirę Bergman, drużynowo po raz 
drugi zdobył wicemistrzostwo Polski 
Politechnik. 

Drużyna nasza wystąpiła w skła
dzie: B. Wrześniewska, Ł. Kornalsk, 
P. Grzybowski - zespól trójkowy, 
K. Zajkowska i M. Łukaszewski 
- w parach oraz E. Kosiada - indywi
dualnie. W kategorii indywidualnej 
brązowy medal zdobył P. Grzybowski, 
w kategorii zespołów również zdoby-
liśmu brązowy medal. 

Taekwon-do na medal 
W dniu 20.05.br. w sali SWFiS PŁ 

odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół 
Wyższych w Taekwon-do, których or
ganizatorami był KU ASZ PŁ 
i SWFiS. Oficjalnego otwarcia Mi
strzostw i wręczenia medali zwycięz
com dokonał prorektor ds. studenc
kich prof. Stanisław Wysocki. 

W imprezie wzięli udział między 
innymi mistrz i wicemistrz świata 
oraz mistrz Europy w tej dyscyplinie 
sportu. 

Bardzo dobrze w tym towarzystwie 
wypadli nasi zawodnicy zdobywając 
indywidualnie medale w kilku kate
goriach wagowych: K. Tybura - złoto 
i srebro, T. Lepa - złoto, G. Bednar
czyk - złoto i brąz, M. Podgórski, 
T. Gołembowski i M. Lewandowski -
brąz. 

W punktacji ogólnej zajęliśmy 
II miejsce, a wśród Politechnik I miej
sce.Trenerem naszych medalistów 
jest Robert Jasiński. 

Złoto tenisistek 

Srebrna 
lotka 

W kwietniu w Krakowie odbyły się 
Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych 
w badmintonie. Po zwycięskich bo
jach o awans do I ligi i tym razem za
wodnicy sekcji badmintona udowod
nili, że należą do czołówki krajowej 
szkól wyższych zdobywając srebrny 
medal. 

W meczu o I miejsce zespól nasz 
uległ Politechnice Koszalińskiej 2:5. 

KU AZS PŁ reprezentowali: 
A. Karbowniak, M. Martczak, P. Paw
lak, A. Rajczak, M. Rożniatowska, 
K. Weiss, D. Witkiewicz, P. Wyrwasi 
grający trener T. Pyć. 

W Krakowie odbyły się Mistrzo
stwa Szkół Wyższych w tenisie stoło
wym. W grupie Politechnik wzięło 
udział 12 zespołów kobiet i 15 drużyn 
mężczyzn. 

W turniejach drużynowych teni-
sistki z Politechniki Łódzkiej zdoby
ły złoty medal, mężczyźni zajęli 
VI miejsce. Indywidualnie III miejsce 
zajęła R. Bergier. W klasyfikacji dru
żynowej kobiet Politechnika Łódzka 
pokonała Politechnikę Gdańską 4:1. 
Trzecie miejsce zajęła Politechnika 
Poznańska. 

Złota drużyna kobiet z PŁ grała 
w składzie: R. Bergier, A. Łubian, R. 
Staniurska, A. Piasecka. 

Trenerem mistrzyń Polski jest 
Sławomir Motylewski. 
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Srebro 
koszykarek 

W dniach 2-6 maja br w Gliwicach od
była się XXI Edycja Akadmickich Mi
strzostw Polski Politechnik w koszyków
ce kobiet i mężczyzn. W turnieju brały 
udział 32 zespoły z Polski. Bardzo dobrze 
spisała się reprezentacja żeńska PŁ zdo
bywając srebrny medal. W drodze do fi
nału zespół PŁ w grupie eliminacyjnej 
najpierw przegrał z AGH-Kraków 50:51, 
następnie dziewczęta pokonały gospoda
rza turnieju Politechnikę Gliwicką 63:48 
i wyszły z grupy na II miejscu. 

W ćwierćfinale Politechnika Łódzka 
pokonała (74:70) Politechnikę Biało
stocką. W półfinale nasza uczelnia wygra
ła (60:58) z Politechniką Gdańską. W fi
nale zespół PŁ trafił ponownie na AGH 
Kraków, w składzie którego występowa
ły zawodniczki I Ligi i byle reprezentant

ki Polski juniorek. Po zaciętym meczu 
zwyciężyła AGH Kraków 69:57. 

Zespół Politechniki Łódzkiej wystą
pił w składzie: A. Cabel, M. Gajda, 
A. Kaufman, K. Kobak, K. Krajewska, 
P. Marcinkowska, K. Nowacka, E. Stęp-
nik, M. Szulc, J. Tabara, M. Zakrzew
ska, M. Zawistowska. 

Trenerem drużyny jest Paweł Wójcik. 
Sponsorem drużyny jest Studencki 

Klub Futurysta. 
W męskiej rywalizacji drużyna Politech

niki Łódzkiej zajęła VII miejsce w ćwierć
finale ulegając Politechnice Poznańskiej 
rezultatem 62:70. Zwyciężyła reprezenta
cja Politechniki Częstochowskiej. 

Futbolowe święto 
Ponad trzy tysiące widzów, głównie studentów, zasiadło 

24 maja na stadionie Widzewa Łódź, by oglądać i oklaski
wać trzeci już mecz pomiędzy zespołami Politechniki i Uni
wersytetu. To spotkanie tradycyjnie już rozpoczyna święto 
studentów, czyli juwenalia. Wśród kibiców były również 
władze Politechniki z prof. Stanisławem Wysockim na cze
le, co bardzo dopingowało naszych piłkarzy. W efekcie nasi 
studenci pokonali kolegów z Uniwerku 2:1. Bramki strzeli
li B. Owczarek i P. Cywiński, a dla pokonanych M. Bucho-
wicz z rzutu karnego w 90 minucie. Doping nie ustawał przez 
cały mecz, a siedzący obok siebie studenci PŁ i UŁ prze

krzykiwali się kulturalnie, bijąc zgodnie brawa po każdej uda
nej akcji. 

Dwa tygodnie wcześniej w Błażejewku k.Poznania, odbyły 
się Mistrzostwa Polski Politechnik, w których podopieczni tre
nera Sławomira Ścieszko zajęli VI miejsce. 

Skład zespołu PŁ w obu imprezach był następujący: J. Rut
kowski, S.Górka, P.Fabryczewki -bramkarz, P.Gawlik, Ł.Woj
tasik, W.Odrzywół, K.Jędrzejczyk, P.Plichta, T.Kowalski, 
M.Bielecki, B.Owczarek, P.Krogulski, J.Owczarek, A.Pruski, 
R.Różycki, M.Chmielewski, M.Witczak, T.Smoliński, P.Lino-
wiecki, K.Szumigaj, P.Cywiński, P.Siekierski. 

Warto podkreślić, że do udziału naszej drużyny we wszyst
kich tegorocznych rozgrywkach walnie przyczynił się sponsor 
- Klub Studencki „Futurysta" 

TEXTILCROSS 2001 
W imprezie biegowej, która odbyła się 6.05.br w Artu-

rówku, wzięła udział rekordowa liczba startujących - 350 
osób w tym 290 studentów I-go roku Politechniki Łódzkiej, 
biegnących na trasie 2,5 km. Zwyciężczynią na tym dystan
sie wśród kobiet została M. Bigos (8.45), która wyprzedziła 
K. Sobczak (8.46). Trzecie miejsce zajęła O. Gawlik (9.13) 
z Akademii Medycznej. W biegu mężczyzn zwyciężył K. Pie
trzak (7.16) z WSHE, wyprzedzając Piotra Puszyńskiego 
(7.27) oraz Łukasza Saniewskiego (7.40). 

Puchary i nagrody dla zwycięzców ufundował i wręczył 
kierownik SWFiS mgr Marek Stępniewski. 

W biegu głównym na 10 km zwycięzcami zostali J. Gront-
Chmiel (ŁKS) z czasem 30.35, mistrzyni Polski w marato
nie w 98 roku, która otrzymała Puchar Dyrektora OSiR 
Arturówek. Wśród mężczyzn najszybszy był J. Wróblewski 

(Aleksandrów), który uzyskał czas 25.09 i otrzymał Puchar 
Prezesa Zarządu Głównego SWP. Puchar Prezesa Oddziału 
Łódzkiego SWP dla najlepszej studentki w tym biegu odebrała 
B. Działek (PŁ), zaś K. Pietrzyk (WSHE) otrzymał Puchar 
Dyrektora Biura Zarządu Głównego SWP dla najlepszego 
studenta. 

Starterem honorowym Textilcross-2001 był prof. Janusz 
Szosland. 

Organizatorami i sponsorami byli: Stowarzyszenie Wlókien-
ników Polskich, OSiR Łódź-Bałuty „Arturówek", Firma Victo-
ry - producent odzieży sportowej z Pabianic, Studium Wycho
wania Fizycznego i Sportu PŁ. 

Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagro
dy niespodzianki, które ufundowali w/w sponsorzy. Stroną 
organizacyjną tras biegów zajęli się studenci PŁ. 
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