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Nowy rok akademicki rozpoczęty
Była to pierwsza inauguracja po wyborze nowych władz akademickich, a jej szcze-

gólnym momentem było symboliczne przekazanie władzy rektorskiej. Przemówienia 
wygłosili prof. Jan Krysiński, rektor PŁ w poprzednich dwóch kadencjach oraz obecny 
rektor prof. Stanisław Bielecki. Studentom i pracownikom wręczono odznaczenia, na-
grody i wyróżnienia. Immatrykulowano nowo przyjętych studentów, został wygłoszony 
inauguracyjny wykład. (więcej str. 5-8)
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Zagraniczni uczeni doktorami honoris causa PŁ
Dwóm uczonym z zagranicznych uniwersytetów PŁ nadała tytuł doktora honoris 

causa. Godność tę otrzymali prof. Arun Sadashiv Mujumdar z Państwowego Uniwer-
sytetu w Singapurze – uczony formatu światowego w dziedzinie inżynierii chemicznej 
i procesowej oraz prof. Erick J. Vandamme z Uniwersytetu w Gandawie – światowy 
autorytet w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. (więcej str. 10)

This is not a new building, it’s a new castle 
To była wyjątkowa uroczystość w wyjątkowych okolicznościach. 19 września tłum-

nie zgromadzeni goście wzięli udział w uroczystym poświęceniu i otwarciu Ośrodka Ba-
dań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej. (więcej str. 13)



� ¯ycie Uczelni 3/2008
W  N U M E R Z E  M.IN.

Politechnika wspiera niepełnosprawnych studentów
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ ma już za sobą pierwszy kwartał działalno-

ści. Był to okres dynamicznego rozwoju oferty Biura, a dzięki życzliwości i zaangażo-
waniu wielu współpracujących z BON osób, przede wszystkim Władz Uczelni, udało 
się już w nowym roku akademickim stworzyć szeroki wachlarz usług dla osób niepeł-
nosprawnych. (więcej str. 16)

Mamy kota na punkcie fizyki
Koło Naukowe Fizyków „Kot Schrödingera” przygotowało doświadczenia, które 

pokazało w Manufakturze. Prace studentów podziwiały całe rodziny. Eksperymenty 
wciągały nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. (więcej str. 29)

Otwarcie nowej siedziby Katedry Inżynierii Bioprocesowej
Dzień 11 czerwca był wypełniony ważnymi i miłymi dla Wydziału Inżynierii Proce-

sowej i Ochrony Środowiska wydarzeniami. Jednym z nich było uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Katedry Inżynierii Bioprocesowej. (więcej str. 17)
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Dziekan 
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Prodziekani:
dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, prof. nadzw.
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dr inż. Marek Idzik
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Władze Politechniki Łódzkiej 
w kadencji 2008-2012
1 września rozpoczęła się czteroletnia kadencja nowych władz akademickich Politechniki Łódzkiej. Sylwetki rektora, 
prorektorów i dziekanów „Życie Uczelni” przedstawiło przed wakacjami w numerze 104. Poniżej przedstawiamy 
pełny skład władz, zgodny z ogłoszonym wcześniej komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

WYDZIAŁ  BIOTECHNOLOGII   
I  NAUK  O  ŻYWNOŚCI

Dziekan
prof. dr hab. Stanisław Wysocki

Prodziekani:
prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak
dr inż. Stanisław Brzeziński
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
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Dziekan
dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. nadzw.
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doc. dr inż. Jan Jeruzal
doc. dr inż. Jan Kozicki
dr hab. inż. Marek Lefik, prof. nadzw.
dr hab. inż. Joanna Olenderek, prof. nadzw.

WYDZIAŁ  FIZYKI  TECHNICZNEJ,  
INFORMATYKI  I  MATEMATYKI  STOSOWANEJ

Dziekan
prof. dr hab. Grzegorz Bąk

Prodziekani: 
dr inż. Adam Bryszewski, 
dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Tadeusz Poreda
dr inż. Bogdan Żółtowski.

WYDZIAŁ  ORGANIZACJI  I  ZARZĄDZANIA

Dziekan 
dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. nadzw.

Prodziekani: 
doc. dr inż. Małgorzata Miller
dr inż. Marek Sekieta
doc. dr inż. Urszula Urbańska

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PROCESOWEJ   
I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

Dziekan
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

Prodziekani:
dr inż. Teresa Jamróz
prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof. nadzw.
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Była to pierwsza inauguracja po wyborze nowych 
władz akademickich, a jej szczególnym momentem było 
symboliczne przekazanie władzy rektorskiej. Świadka-
mi tego wzruszającego wydarzenia byli licznie obecni 
rektorzy polskich uczelni, przedstawiciele władz regionu 
i miasta oraz osoby z instytucji, przemysłu i organizacji 
współpracujących z Politechniką Łódzką.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie prof. Jana Kry-
sińskiego, rektora PŁ w poprzednich dwóch kadencjach 
2002-2008, a także w dwóch kadencjach wcześniejszych – 
w latach 1990-1996. Zawierało ono wiele informacji o tym, 
jak zmieniała się Politechnika Łódzka w czasach, gdy prof. 
Krysiński kierował uczelnią. W swoim przemówieniu rozwi-
nął trzy główne wątki: osiągnięcia inwestycyjne, w tym roz-
budowa kampusu B; umiędzynarodowienie uczelni głównie 
w wyniku utworzenia Centrum Kształcenia Międzynarodo-
wego oraz wzrost prestiżu PŁ wśród polskich uczelni wyra-
żający się m.in. wysoką pozycją w rankingach.

Po przemówieniu prof. Jan Krysiński przekazał łańcuch 
i berło urzędującemu od 1 września rektorowi prof. Stani-
sławowi Bieleckiemu wybranemu na kadencję 2008-2012.

Po tej miłej uroczystości rektor prof. Stanisław Bielecki 
wygłosił przemówienie poświęcone zamierzeniom nowych 
władz uczelni (tekst na str. 6).

Zabierający głos goście wyrazili uznanie i podziw dla 
dokonań uczelni i zamiarów dotyczących jej dalszego roz-
woju. Jestem pod wrażeniem tego, co usłyszałem – mówił 
Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa Łódzkie-
go. – Bardzo pozytywnie oceniam inicjatywę utworzenia 
Uniwersytetu Środkowopolskiego i zapewniam, że władze 
wojewódzkie będą ją wspierać, podobnie jak będą da-
lej wspierać Politechniką Łódzką i z nią współpracować. 
Miłe słowa o znaczeniu naszej uczelni dla województwa 
skierował do władz uczelni przedstawiciel Wojewody, pod-
kreślając z przekonaniem, że plany nowych władz zapo-
wiadają dalszy rozwój Politechniki, a wraz z nim rozwój 
województwa. Rektor AGH prof. Antoni Tajduś gratulował 
nam osiągnięć, a jako nowy przewodniczący Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych przekazał szcze-

Nowy rok akademicki rozpoczęty

gólne podziękowania dla prof. Jana Krysińskiego za wspa-
niałe kierowanie pracami KRPUT w minionej kadencji.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

Po tych miłych wystąpieniach nadszedł czas na wrę-
czenie odznaczeń i nagród dla pracowników i studentów. 
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 22 na-
uczycieli akademickich, wręczono także nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymali je profesorowie: 
Jan Krysiński i Jan Awrejcewicz.

Naczelna Organizacja Techniczna doceniła najlep-
sze prace magisterskie. Laureatem nagrody NOT został 
mgr inż. Krzysztof Kydryński za pracę „Analiza zmien-
ności rytmu serca w zastosowaniach klinicznych”, której 
opiekunem był prof. PŁ dr hab. Paweł Strumiłło. Wyróż-
nienia przyznano: mgr. inż. Cezaremu Zacharowskiemu 
za pracę „Projekt uniwersalnej zabudowy samochodu 
dostawczego do 3,5 tony”, wykonaną pod opieką prof. 
PŁ dr. hab. Andrzeja Szoslanda i mgr. inż. Jakubowi 
Kuśmierczykowi, który pracę „Laboratoryjny biologiczny 
reaktor sekwencyjny własnej konstrukcji do oczyszczania 
ścieków” wykonał pod opieką dr. inż. Piotra Anielaka. 

Od trzech lat w czasie inauguracji wręczane są także ty-
tuły „Nauczyciel roku” i „Student roku”. Nauczycielami roku 
na poszczególnych wydziałach wybrani zostali: dr inż. An-
drzej Żeligowski (Mechaniczny), dr inż. Sylwia Kozłowska 
(EEIA), dr inż. Grażyna Leszczyńska (Chemiczny), prof. 
Krzysztof Gniotek (TMiWT), doc. dr inż. Andrzej Jakubow-
ski (BiNoŻ), doc. dr inż. Marcin Wieczorek (BAIŚ), dr inż. 
Adam Bryszewski (FTIMS), dr inż. Mieczysław Rajkiewicz 
(OiZ), prof. PŁ dr hab. Czesław Kuncewicz (IPOŚ).

Studentami roku zostali: Dawid Księżyk, Michał Krycz-
ka, Anna Pabiś, Anna Pabich, Iwona Pawlikowska, Anna 
Kamińska, Magdalena Zarębska, Milena Kabza, Katarzy-
na Nawrotek. 

Immatrykulacja i pierwszy wykład

Bardzo uroczystym momentem była immatrykulacja stu-
dentów. Ślubowanie złożyła grupa 20 studentów – każdy 
z dziewięciu wydziałów oraz Centrum Kształcenia Między-
narodowego reprezentowały dwie osoby, które osiągnęły 
najlepszy wynik w procesie rekrutacji. Po tym momencie 
uroczystości rektor prof. Stanisław Bielecki ogłosił otwarcie 
roku akademickiego, co zostało dodatkowo podkreślone wy-
konaniem pieśni „Gaude Mater Polonia” przez Akademicki 
Chór PŁ pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego.

Ostatnim punktem programu uroczystości był tradycyj-
nie inauguracyjny wykład. Wygłosił go prof. PŁ dr hab. 
Paweł Strumiłło, który w niezwykle interesujący sposób 
mówił o tym „Jak pokazać świat niewidomemu”.

Posiedzenie senatu zakończyło odśpiewanie hymnu 
akademickiego „Gaudeamus igitur”.

n Ewa Chojnacka

Rektor prof.  
S. Bielecki  
uroczyście 
wręczył 
indeksy

foto: Jacek Szabela
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Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Przyjaciele i Bliscy!

Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy 64. rok życia 
Politechniki Łódzkiej, bliskiej sercom wszystkich członków 
jej społeczności, naszej Almae Matris. Dla mnie osobiście 
jest to dzień szczególny, bowiem staję przed Państwem 
po raz pierwszy w zupełnie nowej roli – zaszczytnej, 
a zarazem bardzo trudnej.

Stanowisko rektora, powierzone mi głosami przedsta-
wicieli naszej uczelnianej społeczności, wiąże się z wiel-
kim obowiązkiem sprawowania pieczy nad naszym wspól-
nym dobrem, jakim jest Politechnika Łódzka. Chciałbym 
w tym miejscu serdecznie podziękować za obdarzenie 
mnie zaufaniem i przyrzec, że poświęcę wszystkie swoje 
siły i umiejętności po to, by go nie zawieść.
Szanowni Państwo!

Jestem 12. rektorem w historii naszej Uczelni. Stojąc 
u progu nowych zadań zachowuję w pamięci wszystkich 
moich wspaniałych poprzedników, którzy krok po kroku, 
przez minione lata, tworzyli obecny kształt Politechniki 
Łódzkiej. Ceniąc wielce ich wysiłki i osiągnięcia, mam jed-
nocześnie pragnienie i obowiązek rozwijania ich dzieła.

Chcę kontynuować działania zmierzające do podnie-
sienia rangi naszej Uczelni, po to, by stała się uczelnią 
o znaczeniu międzynarodowym, w której młodzież chęt-
nie podejmowałaby studia mając pewność, że dyplom 
jej ukończenia gwarantuje dobry start w pomyślną przy-
szłość. Chcę także, aby Politechnika Łódzka, jako tech-
niczny uniwersytet badawczy, dawała możliwość upra-
wiania nauki na światowym poziomie.
Szanowni Państwo!

Wiem doskonale, jak wiele zadań i obowiązków stoi 
przede mną, oraz czuję odpowiedzialność, jaka na mnie 
spoczywa. Mówię o tym z całym przekonaniem, ponieważ 
w ciągu ostatnich sześciu lat pracy na stanowisku pro-
rektora do spraw nauki i rozwoju uczelni miałem okazję 
obserwować pracę rektora i w niej współuczestniczyć.

Wyznaczony przez Pana Rektora Krysińskiego kie-
runek rozwoju naszej Uczelni zasługuje na kontynu-
ację i będziemy to robić, jednocześnie wzmacniając 
mechanizmy sprzyjające dalszemu przyspieszaniu 
oraz dokonywaniu zmian.

Przemówienie JM Rektora Politechniki Łódzkiej 
prof. Stanisława Bieleckiego

Prof. 
S. Bielecki 
– rektor PŁ 
w kadencji 
2008-2012

foto: 
Jacek Szabela

Świadomość konieczności wprowadzania zmian wyni-
ka z zachodzących obecnie w Europie, a także w Polsce, 
procesów modyfikacji charakteru szkół wyższych i wiąże 
się z istniejącymi trendami w rozwoju europejskiego mo-
delu uniwersytetu.

Naszym celem jest przekształcenie Politechniki Łódz-
kiej w nowoczesny uniwersytet technologiczny, kształcą-
cy kadry dla współczesnej gospodarki, będący aktywnym 
partnerem w procesie budowania konkurencyjnej gospo-
darki opartej na wiedzy.

Taką koncepcję uniwersytetu technologicznego prze-
kazałem w moim programie wyborczym. Przedstawiłem 
tam także działania, które zamierzam podjąć, aby skie-
rować Politechnikę Łódzką na te nowe tory. Pozwólcie 
Państwo, że w swoim krótkim wystąpieniu wskażę naj-
ważniejsze z nich. 

Skupię się szczególnie na tych obszarach, w których 
potrzebny jest przyspieszony rozwój, wsparty nowoczes-
nym zarządzaniem, tak by nie tylko podkreślić tożsamość 
i mocne strony Politechniki Łódzkiej, ale też uwypuklić 
i wzmocnić jej przewagę konkurencyjną w kraju i Europie. 
Aby działać skutecznie, musimy wszyscy wiedzieć, jakie 
działania wymagają kontynuacji i co nowego trzeba zrobić, 
nie tracąc jednocześnie nic z tego, co zostało już osiągnię-
te, czyniąc naszą Uczelnię widoczną w Polsce i Europie.

Zacznę od spraw związanych z nauką. Za szczegól-
nie ważne uznaję:

Określenie priorytetowych kierunków badań. Powinni-
śmy zdefiniować, w jakich specjalnościach chcemy uzy-
skać przodującą pozycję i być liderem liczącym się na 
rynku innowacji. 

Z tym wiąże się też tworzenie interdyscyplinarnych, 
międzywydziałowych zespołów i centrów doskonałości. 
Nie rywalizujmy między sobą, stańmy razem do konku-
rencji krajowej i europejskiej.

Silny nacisk musimy położyć na współpracę z partnera-
mi zagranicznymi. Dzisiaj powszechne muszą być wspólne 
badania z partnerami zagranicznymi i aktywne włączanie 
światowych autorytetów w rozwój kadry naukowej.

W skutecznym ubieganiu się o silną pozycję wśród 
uczelni technicznych Politechnika Łódzka musi być dla 
firm z regionu i kraju atrakcyjnym partnerem, oferującym 
innowacyjne i oczekiwane przez przemysł rozwiązania, 
wyprzedzającym jego oczekiwania i potrzeby.

Prestiż Politechniki Łódzkiej zależy od wielu czynników, 
bez wątpienia jednym z nich jest poziom kategoryzacji 
naukowej jednostek. Wprowadzenie przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych kryteriów i za-
sad kategoryzacji pociąga za sobą konieczność reform, 
w wyniku których wydziały i jednostki międzywydziałowe 
uzyskają możliwie najlepsze wyniki. Chciałbym wyrazić 
moje głębokie przekonanie, że interesy poszczególnych 
jednostek nie są sprzeczne z dobrem całej uczelni, o ile 
są oparte na racjonalnych i długofalowych przesłankach. 
Tylko krótkowzroczność i zachowawczość może skłaniać 
nas do utrzymywania przy życiu nieefektywnych i przy-
noszących straty finansowe struktur organizacyjnych. 
W celu znalezienia optymalnych rozwiązań organizacyj-
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nych planujemy przeprowadzenie odpowiednich symula-
cji i analiz oraz zastosowanie rozwiązań, dzięki którym 
podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Łódzkiej 
zostaną skategoryzowane możliwie jak najwyżej.

Wysoki poziom badań naukowych nierozerwalnie 
jest związany z doskonaleniem kształcenia. Nasze no-
woczesne programy studiów i system kształcenia muszą 
przygotować absolwentów do pracy na światowych ryn-
kach, musimy dawać im wiedzę, ale także umiejętności; 
kształtować wśród studentów postawy kreatywne, rozbu-
dzać w nich postawę „chcę i mogę być liderem”. Najsku-
teczniejsze jest w tym przypadku działanie poprzez „do-
bry przykład”.

Zatem, ważne jest:
Tworzenie makrokierunków i kierunków międzywydzia-

łowych – nie powinniśmy powielać tych samych kierun-
ków na różnych wydziałach. Powoduje to z jednej strony 
dezorientację wśród kandydatów na studia, z drugiej zaś 
osłabia efekt rekrutacji.

Należy nieustannie zmierzać w kierunku prawdziwie 
elastycznego systemu studiów, umożliwiając jednocześnie 
studentom migrację między kierunkami. Programy studiów 
powinniśmy kształtować w bliskiej współpracy z firmami.

Politechnika Łódzka jest już znana w kraju z oferty 
studiów prowadzonych w językach obcych. Nie możemy 
poprzestać na tym, co osiągnęliśmy. Musimy zwiększać 
umiędzynarodowienie studiów. W związku z tym powinni-
śmy także zwiększać liczbę wykładowców z zagranicy.

Rozwój Politechniki Łódzkiej i jej oddziaływanie na 
otaczającą nas przestrzeń społeczną, polityczną i gospo-
darczą wiąże się ściśle z jakością kadry, infrastrukturą 
uczelni i sposobem jej zarządzania.

Musimy stworzyć takie warunki dla młodych i zdolnych 
absolwentów, aby chcieli swój talent rozwijać w naszej uczel-
ni. Tak się nie stanie, jeżeli nie zapewnimy im odpowiedniej 
motywacji finansowej, udziału w międzynarodowych pro-
jektach i dobrze wyposażonych laboratoriów badawczych, 
a także odpowiednich warunków wypoczynku, uprawiania 
sportu, czy też uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Te działania musimy intensywnie łączyć ze staraniami 
o środki finansowe Unii Europejskiej.

Jednocześnie powinniśmy w większym niż dotychczas 
stopniu rozwijać systemy komercjalizujące wiedzę i wyni-
ki prac naukowych.

Aby doskonalić i rozwijać przedstawione zadania, 
pragniemy powołać Konwent Politechniki Łódzkiej, 
złożony z wybitnych przedstawicieli nauki, gospodarki 
i przemysłu. Jesteśmy przekonani, że to gremium nie 
tylko poszerzy nasze spojrzenie na potrzeby szeroko 
rozumianego otoczenia uczelni, ale także pomoże nam 
sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom oraz stanie 
się naszym naturalnym i skutecznym lobby.

Szanowni Państwo!
Mówię o Politechnice Łódzkiej, ale myślę szerzej; my-

ślę o naszym mieście, jego środowisku naukowym i roli, 
jaką ono odgrywa w kraju, dlatego na spotkaniu rektorów 
łódzkich uczelni publicznych z przewodniczącym Rady 
Miejskiej zaproponowałem utworzenie Uniwersytetu 
Środkowopolskiego, który byłby federacją wszystkich 
państwowych szkół wyższych Łodzi. Byłby to związek kil-
ku publicznych uczelni z zachowaniem ich autonomii.

Można zadać sobie pytanie: w jakim celu tworzyć 
nową strukturę, skoro współpraca między uczelniami ist-
nieje już od dawna? cd. str. 8  

Uważamy jednak, że mechanizmy, które regulują 
integrację środowiska akademickiego są już niewy-
starczające. Celem projektu jest stworzenie organizmu 
uniwersyteckiego, mogącego skutecznie rywalizować 
z największymi uczelniami w kraju. Powołanie Uniwer-
sytetu Środkowopolskiego ma spowodować koncentra-
cję badań na kierunkach strategicznych dla gospodarki, 
tworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków badań 
naukowych oraz nowych kierunków kształcenia interdy-
scyplinarnego. Taka zintegrowana uczelnia miałaby też 
większe możliwości pozyskiwania funduszy krajowych 
i unijnych, mogłaby racjonalniej wydawać uzyskane pie-
niądze i obniżyć koszty zarządzania.

Uniwersytet Środkowopolski stanowiłby również jed-
nolitą i jednoznaczną reprezentację interesów środowi-
ska wobec władz miasta, regionu i kraju, doprowadziłby 
do integracji życia studenckiego oraz do usprawnienia 
rekrutacji na studia, co w sytuacji niżu demograficznego 
jest bardzo ważne. Dzięki temu najzdolniejsza młodzież 
pozostałaby w Łodzi zamiast zasilać inne polskie lub za-
graniczne uczelnie.

Proces tworzenia Uniwersytetu Środkowopolskiego 
widzimy jako ciąg systematycznych, wieloletnich, mery-
torycznych i organizacyjnych działań, tworzących nową, 
coraz bardziej zintegrowaną strukturę. Ten proces można 
najlepiej przyrównać do procesu integracji państw tworzą-
cych obecnie Unię Europejską. Jednak z uwagi na znacz-
nie mniejszą skalę przedsięwzięcia oczekuję, że uda nam 
się to zrobić o wiele szybciej. 

Ideą Uniwersytetu Środkowopolskiego jest zastą-
pienie strategii regionalnej rywalizacji strategią regio-
nalnej współpracy.

Mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby Politechnika 
Łódzka była znana w regionie, kraju i za granicą. Cel ten 
osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy rozwijać współpra-
cę z władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami miasta, 
regionu i kraju, a także z odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi.

Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że budując przy-
szłość Politechniki Łódzkiej budujemy także pomyślność 
naszego miasta i regionu. Zarówno Politechnika Łódz-
ka, jak i Uniwersytet Środkowopolski będą w przyszłości 
ważnymi elementami życia naukowego i kulturalnego Me-
tropolii Środkowopolskiej. Tylko w uniwersytetach współ-
pracujących z gospodarzami miasta i regionu możemy 
wspólnie stworzyć koncepcję i kształt naszej metropolii, 
a także opracować strategię i plan konsekwentnych dzia-
łań na rzecz jej powstania. Nie wolno nam dopuścić do 

Rektor prof. 
J. Krysiński 
przekazuje 
łańcuch 
rektorski 
swemu 
następcy 
rektorowi 
prof. 
S. Bieleckiemu

foto: 
Jacek Szabela
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  dokończenie ze str. 7

spacyfikowania naszych ambicji i możliwości. Nie może-
my dać się zepchnąć na pozycję prowincjonalnego, prze-
mysłowego miasta, dostarczającego sąsiednim metropo-
liom taniej siły roboczej. 
(od red. po tej części przemówienia rektor prof. Bielecki przedsta-
wił nowe władze akademickie uczelni – w ŻU przedstawiamy je 
na str. 2., a dalszą część wystąpienia skierował do studentów).

Pozwólcie Państwo, że zwrócę się teraz do naszych 
studentów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają dzisiaj 
studia.

Pragnę Was serdecznie powitać w nowym roku aka-
demickim 2008/2009 i zapewnić, że dołożymy wszelkich 
starań, abyście mieli warunki do nauki i rozwoju na euro-
pejskim poziomie.

Okres studiów to okres pracy i zabawy, to okres kry-
tycznego, budującego spojrzenia na otaczającą nas rze-
czywistość i okres podejmowania decyzji. Jeżeli chcecie, 
tak jak inni absolwenci naszej uczelni, być cenieni jako 
wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach, już dziś 
zadajcie sobie pytanie, jakie muszą być Wasze prioryte-
ty, by dołączyć do grona najlepszych. Jako Wasz rektor 
zachęcam, abyście odpowiedzialnie zaplanowali swoją 

karierę zawodową i naukową. Tylko jasne zdefiniowanie 
swoich celów pomoże Wam żeglować po spokojnych wo-
dach i unikać wielkich burz, pozwoli obrać kurs wprost na 
cel, który sobie wytyczyliście.

Życzę Wam, by nie zniechęcały Was trudy w zgłębia-
niu wiedzy, ale byście skupiali się na realizacji Waszych 
pragnień i celów. Każdy sukces jest procesem, na który 
składa się szereg drobnych posunięć. Wszystkie wspa-
niałe rezultaty, jakie kiedykolwiek osiągnął człowiek, moż-
liwe były dzięki temu, iż uwierzył on, że coś w nim samym 
jest wyższego nad zewnętrzne okoliczności.

Życzę Wam wytrwałości w osiąganiu sukcesów. Jeżeli 
nie zrobicie więcej, niż się od Was wymaga, nigdy nie 
dowiecie się, do czego możecie być zdolni.

Szanowni Państwo,
Kończąc moje wystąpienie, życzę wszystkim pracowni-

kom Politechniki osiągnięć w pracy naukowej i satysfakcji 
w nauczaniu, a studentom życzę dobrych wyników w na-
uce, ukończenia studiów w terminie i samych miłych wspo-
mnień z czasu spędzonego w murach naszej uczelni.

Serdecznie dziękuję za uwagę.
n

Przemówienie JM Rektora

Niezaprzeczalnie jednym z głównych wydarzeń tego 
dwudniowego kongresu było parafowanie umowy doty-
czącej współpracy w ramach pilotażowego projektu pt: 
„Transfer technologii z uczelni do gospodarki” pomiędzy 
Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Pa-
tentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Politechniką 
Łódzką (PŁ). 5 września, w samo południe, jako pierwsi 
z grona 8 krajów należących do Państw Członkowskich 
Europejskiej Organizacji Patentowej, które wyraziły chęć 
uczestnictwa w projekcie (Czechy, Węgry, Włochy, Sło-
wenia, Polska, Portugalia, Rumunia i Turcja), ratyfikowa-
liśmy treść dokumentu. Pod tekstem umowy swój podpis 
złożyli: Gérard Giroud – Dyrektor Główny ds. Spraw Eu-
ropejskich i Międzynarodowych – ze strony EPO, dr Alicja 
Adamczak – Prezes UPRP, a w imieniu rektora Politech-
niki Łódzkiej prof. Piotr Szczepaniak – prorektor ds. Roz-
woju Uczelni i Współpracy z Gospodarką. Politechnika 
Łódzka jako jedyna uczelnia w kraju zaproszona została 
do udziału w programie współpracy państw członkow-
skich. Powierzona została jej rola prekursora i wykonaw-
cy trzyletniego projektu pilotażowego dla Polski. Zdobyte 
doświadczenie i wdrożone schematy umożliwią innym 

W dniach 4-5 września 2008 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się mię-
dzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, organi-
zowane po raz czwarty z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym 
honorowy patronat objęli Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, prof. Danuta Hübner 
oraz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, dr Waldemar Pawlak.

Europejski projekt zarządzania własnością intelektualną
polskim uczelniom skorzystanie z wypracowanych do-
brych praktyk w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Celem projektu jest rozwijanie transferu wiedzy mię-
dzy uczelnią a przemysłem, doskonalenie wykorzystania 
wyników badań uczelni na korzyść rozwoju gospodar-
czego Europy, opracowanie procedur związanych z rolą 
i znaczeniem ochrony własności intelektualnej w procesie 
transferu technologii, jak również wzmacnianie i podno-
szenie świadomości w tym zakresie.

Tematowi temu podporządkowane były dalsze obrady 
obejmujące zagadnienia wyceny wartości wynalazków 
oraz ocenę ryzyka związanego z ich wdrażaniem. Efek-
tywne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii 
powstających w ośrodkach naukowych jest jednym z klu-
czowych elementów zarządzania własnością intelektualną 
w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Do 
udziału w obradach sympozjum zostali zaproszeni, obok 
rektorów i kadry naukowej wiodących polskich uczelni, 
uznani eksperci z Belgii, Danii, Polski, Stanów Zjedno-
czonych, Wielkiej Brytanii oraz Europejskiego Urzędu Pa-
tentowego. W sympozjum uczestniczyło ponad 150 gości 
z kraju i zagranicy.

n Grażyna Antonowicz
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Z całej Polski do MNiSW wpłynęło 287 wniosków 
z uczelni. Tylko 32 uczelnie otrzymały dofinansowa-
nie, w tym również Politechnika Łódzka. Wnioskowany 
przez Politechnikę projekt uzyskał 102,0 punkty na 120 
możliwych i znalazł się na pierwszym miejscu w grupie 
wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Na realizację 
projektu przyznano uczelni środki finansowe w wysokości 
ponad 35 mln zł.

Projekt jest bardzo obszerny – w jego ramach będzie 
realizowanych aż 37 zadań. Do ważniejszych należy 
utworzenie 13 studiów podyplomowych z tematów: –„Pro-
jektowanie aplikacji internetowych w oparciu o platformę 
Java i Oracle”, –„Informatyka dla nauczycieli”, –„Systemy 
mobilne i technologie multimedialne”, –„Technologie op-
toelektroniki”, –„Mikro i nanotechnologie”, –„Sterowniki 
programowania i systemy mikroprocesowe do sterowania 
procesów przemysłowych”, –„Energooszczędne instalacje 
elektryczne”, –„Innowacyjne technologie materiałowe i sy-
stemy pomiarowo obliczeniowe”, –„Zaawansowane ukła-
dy mechatroniki”, –„Zintegrowane platformy bazodanowe 
Oracle, SAS, DB2”, –„Przetwarzanie i analiza obrazów 
biomedycznych”, –„Bezprzewodowe systemy nadzoru 
i monitorowania”, –„Termografia w podczerwieni”.

Będą też prowadzone, otwarte dla wszystkich chęt-
nych, kursy dokształcające z tematów: –„Technologie op-
toelektroniki”, –„Mikro i nanotechnologie”, –„Zintegrowane 
platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2” oraz kursy dla 
kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią pod 
kątem finansowym, ekonomicznym, informatycznym, fun-
duszy strukturalnych oraz tzw. umiejętności miękkich.

Najlepsi doktoranci i młodzi doktorzy otrzymają sty-
pendia. Takie wsparcie działalności naukowo-badawczej 
z jednej strony kreuje potencjał naukowy w dziedzinach 
istotnych z punktu widzenia regionu i kraju, a z drugiej 
strony wpływa na podniesienie możliwości regionu łódz-
kiego w sferze innowacji. Projekt obejmuje też organizo-
wanie dla kadry dydaktycznej staży i kursów w wiodących 
zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich.

Powoływane będą nowe kierunki studiów oraz mo-
dernizowane już istniejące, tak by bardziej odpowiadały 
wymaganiom przemysłu.

Wiosną bieżącego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na projekty 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W ramach tego konkursu zespół pracowników Politechniki Łódzkiej przygotował projekt „Innowa-
cyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczel-
nią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełno-
sprawnych” zgodnie z wymaganiami Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni”.

Europejskie miliony dla PŁ
Uczelnia będzie mogła też szerzej realizować plany 

związane z liczniejszym przyjmowaniem na studia osób 
niepełnosprawnych, umożliwiając im korzystanie z pełnej 
oferty edukacyjnej. Służyć temu będzie nie tylko likwi-
dacja barier architektonicznych, czy przebudowa toalet 
w wybranych punktach, ale także warsztaty psychoedu-
kacyjne, indywidualne porady psychologiczne, stworze-
nie specjalnej strony internetowej, opieka w załatwianiu 
bieżących spraw w uczelni, stworzenie bazy materiałów 
dydaktycznych itp.

Poza tym w projekcie znajduje się wiele działań przy-
gotowanych z myślą o wsparciu studentów i absolwentów 
Politechniki Łódzkiej w ich wejściu na rynek pracy oraz 
zwiększeniu umiejętności trenerskich kadry uczelni. W ra-
mach tych zadań Biuro Karier zorganizuje m.in. szkolenia 
z autoprezentacji, nowoczesnych metod rekrutacji, pracy 
grupowej, czy też negocjacji. Szkolenia te będą prowa-
dzone przez profesjonalne firmy. Ponadto zaplanowane 
są wynagrodzenia dla studentów odbywających 3-mie-
sięczne staże. Otrzymają oni 1500 zł brutto miesięcznie, 
a jeżeli staż będzie poza miejscem zamieszkania i stu-
diowania otrzymają także ryczałt 800 zł na zwrot kosztów 
zakwaterowania. To oczywiście nie wszystko. Organizo-
wane będą szkolenia trenerskie dla kadry PŁ, powsta-
nie nowy elektroniczny system dla osób poszukujących 
pracy, praktyk oraz staży, a także system badania losów 
zawodowych absolwentów naszej uczelni. Będą też wy-
konywane testy psychozawodowe oraz usługi doradztwa 
zawodowego i doradztwa w zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej.

W projekcie uzyskano również finanse na wdrożenie 
modelu zarządzania jakością uczelni, a dokładniej, na 
elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów 
w Kwesturze. 

Już w tym roku Politechnika otrzyma pierwszą tran-
szę pieniędzy, ponad 4,5 mln zł na podniesienie jakości 
kształcenia i zarządzania, następne transze będą wpły-
wały w kolejnych latach. Cały projekt realizowany będzie 
do końca maja 2012 roku.

n Konrad Szumigaj



¯ycie Uczelni 3/2008 10
W Y D A R Z E N I A

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu w dniu 
11 czerwca 2008 r. dwóm uczonym z zagranicznych uni-
wersytetów nadano tytuł doktora honoris causa Politech-
niki Łódzkiej. Godność tę otrzymali prof. Arun Sadashiv 
Mujumdar z Państwowego Uniwersytetu w Singapurze 
– uczony formatu światowego w dziedzinie inżynierii che-
micznej i procesowej, a zwłaszcza teorii i technice susze-
nia oraz prof. Erick J. Vandamme z Uniwersytetu w Gan-
dawie – światowy autorytet w dziedzinie biotechnologii 
przemysłowej i biokatalizy oraz nauk o fermentacji.

Ceremonia miała jak zawsze dostojną, akademicką 
oprawę, a nowi doktorzy honoris causa PŁ nie kryli wzru-
szenia ze znalezienia się w elitarnym gronie wybitnie za-
służonych dla rozwoju światowej nauki.

Prof. Arun S. Mujumdar w wykładzie zwrócił uwagę na 
znaczenie takich pojęć jak: globalizacja, badania nauko-
we i prace rozwojowe oraz innowacje. Jego zdaniem ba-
dania, które często są postrzegane w kategorii kosztów, 
powinny być uważane przede wszystkim jako inwestycja 
w przyszłość gospodarki. W uczelniach koncentrujemy się 
na badaniach, natomiast przemysł kładzie nacisk na pra-
ce rozwojowe. Ponieważ czas prowadzania prac badaw-
czych jest wydłużony w porównaniu do badań w prze-
myśle, istnieje pomiędzy nimi pewna niekompatybilność 
– podkreślił prof. Mujumdar. – Dzisiejszym wyzwaniem 
jest pokonanie tej przeszkody, a ci, którzy ten cel osiąg-
ną, będą mieć wpływ na ekonomiczną stopę zwrotu R&D. 
W dalszej części wykładu mówił o swoich badaniach oraz 
współpracy z prof. Czesławem Strumiłło i jego zespołem. 
Zaznaczył, że obecność polskich naukowców na Uniwer-
sytecie McGill w Montrealu, gdzie pracuje, umożliwiła mu 
w latach 80. ubiegłego wieku wgląd w doskonałe bada-
nia z zakresu suszarnictwa przeprowadzane wówczas 
w Polsce i dawnym Związku Radzieckim oraz w Europie 
Wschodniej. Jak podkreślił – Literatura techniczna z te-
go regionu znacznie przewyższała to, co było dostępne 
w języku angielskim w owym czasie.

O swojej pracy badawczej mówił w wykładzie także 
prof. Erick J. Vandamme. Nawiązał m.in. do przyszłości 
biotechnologii przemysłowej. Jak zaznaczył – dotąd więk-
szość uwagi mediów i naukowców oraz funduszy przycią-
gała biotechnologia medyczna (czerwona), podczas gdy 
(agro)biotechnologia (zielona) razem z biotechnologią 
przemysłową (białą) traktowane były jako „biotechnolo-
giczny Kopciuszek”. Zdaniem prof. Vandamme’a teraz 
tendencja ta ulega odwróceniu. Wynika to m.in. z przy-
czyn natury ekonomicznej (wysoka cena ropy, rozwój 
Chin i Indii), presji ekologicznej (globalne ocieplenie) oraz 
zmieniającego się nastawienia konsumentów, ewoluu-
jącego w kierunku bardziej zrównoważonych produktów 
i procesów. Belgijski uczony od ponad 20 lat współpra-
cuje z Instytutem Biochemii Technicznej Wydziału Bio-
technologii i Nauk o Żywności PŁ. Przez te lata chętnie 
gościł polskich naukowców i studentów w laboratoriach 
Uniwersytetu w Gandawie.

Zagraniczni uczeni doktorami honoris causa PŁ
Obu nowym doktorom honoris causa poświęcono oko-

licznościowe wydawnictwa, zawierające najważniejsze 
fakty z życia uczonych, laudacje promotorów: prof. Cze-
sława Strumiłło i prof. Stanisława Bieleckiego oraz treść 
wykładów wygłoszonych po ceremonii nadania tytułów.

Profesor Arun S. Mujumdar

foto: Jacek Szabela

Urodził się w 1945 r. w Indiach. Ukończył studia na 
Uniwersytecie w Bombaju w zakresie inżynierii chemicz-
nej. Dalsze studia na tym kierunku kontynuował w Kana-
dzie na McGill University w Montrealu, gdzie uzyskał tytuł 
zawodowy Master of Engineering, a w 1971 r. obronił 
rozprawę doktorską. Jego praca w McGill University zo-
stała uwieńczona w 1986 r. tytułem profesora inżynierii 
chemicznej i bioinżynierii. Od 2000 r. jest profesorem in-
żynierii mechanicznej Państwowego Uniwersytetu w Sin-
gapurze oraz dyrektorem Centrum Technologii Minerałów 
i Materiałów na Wydziale Mechanicznym tego uniwersy-
tetu, będąc jednocześnie profesorem uniwersytetu kana-
dyjskiego.

Profesor Mujumdar jest czołową postacią światowe-
go suszarnictwa. Jak powiedział prof. Czesław Strumiłło 
– Przyjęło się potoczne określenie drying guru. Wybitne 
są jego osiągnięcia w sferze badań naukowych, współ-
pracy z przemysłem, kontaktów międzynarodowych, or-
ganizacji konferencji naukowych, promowania młodych 
pracowników naukowych. Jako visiting professor spędził 
wiele miesięcy w ośrodkach naukowych w USA, Japonii, 
Indiach, Brazylii, Chinach, Argentynie i Malezji. Prowadził 
seminaria w kilkudziesięciu uniwersytetach w 11 krajach 
Europy, Azji, obu Ameryk i Basenu Pacyfiku.

Jak podkreślił prof. Strumiłło szczególne są osiągnię-
cia edytorskie prof. Mujumdara. Jest on autorem i współ-
autorem 60 książek, a także ponad 400 artykułów, 100 
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rozdziałów w książkach, 300 publikacji konferencyjnych, 
60 referatów plenarnych. Był konsultantem w 70 zakła-
dach przemysłowych w wielu krajach, wypromował ponad 
40 doktoratów, był opiekunem naukowym stażystów z 50 
krajów.

Prof. Mujumdar otrzymał wiele międzynarodowych 
nagród i wyróżnień za wybitny wkład w rozwój inżynierii 
chemicznej, a szczególnie suszarnictwa i transportu cie-
pła i masy. Jednak kluczowym jego osiągnięciem – mówił 
prof. Strumiłło - jest wkład w promocję i rozwój suszar-
nictwa jako wielo- i interdyscyplinarnej dziedziny w skali 
globalnej. Był inicjatorem utworzenia International Drying 
Symposium (IDS), które od 1978 r. stanowi główne fo-
rum wymiany myśli, doświadczeń i innowacji w dziedzinie 
suszarnictwa. Jest twórcą i wydawcą czasopisma Drying 
Technology – an International Journal. Jego zasługą jest 
zapoznanie anglojęzycznej społeczności naukowej su-
szarnictwa z wynikami badań uzyskanymi w Rosji, Niem-
czech, Japonii i innych krajach – podkreślał w laudacji 
prof. Strumiłło.

Związki profesora Mujumdara z polską inżynierią che-
miczną trwające od ponad 30 lat są bogate i wielostronne. 
Kilkakrotnie odwiedził Polskę; m.in. uczestniczył w 1996 r. 
w organizowanym przez Łódzki Zespół Suszarnictwa IDS 
w Krakowie, gdzie został odznaczony prestiżowym Meda-
lem Kopernika PAN, w roku 2005 brał udział z referatem 
plenarnym w IX Ogólnopolskim Sympozjum Suszarnictwa 
w Poznaniu. Pracownicy PŁ odbywali długoterminowe 
staże naukowe w Uniwersytecie McGill pod jego opieką. 
Prof. Strumiłło zaznaczył – Dzięki nowoczesnym środkom 
przekazu jesteśmy w ciągłym kontakcie z prof. Mujum-
darem, będąc na bieżąco w aktualnym nurcie informacji 
naukowych i przemysłowych. Nasza współpraca owocuje 
szeregiem wspólnych publikacji.

Profesor Erick J. Vandamme

Urodził się w 1943 r. w Vinkem w Zachodniej Flandrii 
w Belgii. W latach 1963-67 studiował inżynierię bioche-
miczną na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie w 1972 r. 
uzyskał stopień doktora w zakresie biologii molekularnej 
i fermentacji, a w roku 1976 stopień doktora habilitowa-
nego na podstawie rozprawy dotyczącej biosyntezy i spo-
sobu działania oligopeptydowych antybiotyków.

Od 1968 r. pracuje w Uniwersytecie w Gandawie peł-
niąc od 1980 r. funkcję dyrektora naukowego, a następ-
nie dyrektora Laboratorium Mikrobiologii Ogólnej i Prze-
mysłowej na Wydziale Nauk Rolniczych. Od 1992 r. 
jest kierownikiem Katedry Technologii Biochemicznej 
i Mikrobiologicznej. Tytuł profesora otrzymał w 1995 r., 
a profesorem zwyczajnym został w 1998 r. Od 2004 r. 
jest członkiem Senatu Uniwersytetu w Gandawie.

Jak powiedział prof. Stanisław Bielecki – Prof. Van-
damme to światowy autorytet w dziedzinie biotechnolo-
gii przemysłowej i mikrobiologii. Doświadczenia młodych 
lat, spędzonych na farmie w małej flandryjskiej wiosce, 
zdaniem profesora ukształtowały w znacznej mierze Jego 
zainteresowania naukowe. Tam pojawiły się rozważania 
nad możliwościami płynącymi z integracji nauk biologicz-
nych i inżynierskich.

Działalność naukowo-badawcza prof. Vandamme’a 
obejmuje szeroko pojętą inżynierię w naukach przyrodni-
czych, a szczególnie skupia się na antybiotykach i bakte-
riocynach oraz syntonach i procesach biokonwersji. Pro-
fesor Vandamme ma wielki wkład w europejski i światowy 
rozwój nowoczesnej biotechnologii przemysłowej, dzięki 
której surowce odnawialne są przekształcane w cenne 
leki, chemikalia, materiały polimerowe, czynniki energe-
tyczne, dodatki konsumpcyjne etc.

Jest autorem i współautorem ponad 230 artykułów 
oryginalnych i przeglądowych, około 300 publikacji kon-
ferencyjnych, 66 rozdziałów książkowych, 12 patentów; 
edytorem 13 książek. Jego prace były cytowane ponad 
1600 razy w literaturze światowej. Jako visiting professor 
wykładał w wielu uniwersytetach europejskich oraz na 
innych kontynentach (Australia, Chiny, Egipt, Korea Płd., 
Płd. Afryka).

Profesor Erick Vandamme od ponad 20 lat współ-
pracuje z Instytutem Biochemii Technicznej Wydziału 
Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, a także z innymi 
polskimi uczelniami i placówkami badawczymi. Godne 
podkreślenia jest także wzajemne uczestnictwo w organi-
zowanych konferencjach (np. Poznań – 1995, Zakopane 
– 1994,1999, Gandawa – od 1987 wielokrotnie) i semi-
nariach oraz współdziałanie w programach badawczych. 
Profesor Vandamme wykazuje osobiście wielkie zaanga-
żowanie w rozwijaniu tej współpracy.

Na zakończenie laudacji prof. Bielecki powiedział 
– „Człowiek jest prawdziwie wielki o ile odkrywa swoje 
talenty i wykorzystuje je z korzyścią dla innych”. Takim 
człowiekiem jest prof. Erick Vandamme. Wybitny nauko-
wiec i dydaktyk, który zasłużenie zajmuje we współczes-
nej biotechnologii pozycję wyjątkową.

foto: Jacek Szabela

n Ewa Chojnacka
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Czerwiec był miesiącem sukcesów dla ultraszybkich 
wyłączników próżniowych opracowanych w Katedrze 
Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej we współ-
pracy z ZAE WOLTAN Sp. z o.o. Nowe wyłączniki zdoby-
ły dwa złote medale na targach w Poznaniu oraz Nagrodę 
Gospodarczą Wojewody Łódzkiego.

Podczas 80. Międzynarodowych Targów Poznańskich 
Innowacje – Technologie – Maszyny Polska 2008 ultra-
szybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCN-L 
uzyskał Złoty Medal. Wyłącznik produkowany seryjnie 
przez WOLTAN na licencji PŁ jest przeznaczony dla 
lokomotyw elektrycznych zasilanych napięciem stałym 
i niezwykle skutecznie chroni przed awariami, zwłaszcza 
silniki trakcyjne.

W kategorii „Transfer wyników badań naukowych do 
praktyki gospodarczej” przyznano złoty medal przemy-
słowemu prototypowi ultraszybkiego synchronizowanego 
wyłącznika próżniowego prądu przemiennego typu SVB, 
przeznaczonego dla podstacji i taboru pociągów dużych 
prędkości zasilanych wysokim napięciem przemiennym. 
W Polsce planowane jest rozpoczęcie budowy takiej kolei 
za około 2 lata na trasie Warszawa – Łódź – węzeł Kalisz, 
a dalej odgałęzienia do Wrocławia oraz przez Poznań do 
innych krajów europejskich.

W Międzynarodowych Targach Poznańskich, w tego-
rocznej edycji ITM Polska 2008 uczestniczyło blisko 1400 
firm z 34 krajów. Obydwa wyłączniki były wystawione 
w Salonie „Transporta”.

W Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej od wielu lat rozwijane są badania pod-
stawowe i stosowane w dziedzinie nowych, ultraszybkich metod wyłączania silnych prądów stałych 
lub przemiennych. Badania te mają doniosłe znaczenie techniczne i ekonomiczne dla rozwoju no-
woczesnej trakcji elektrycznej w kraju i na świecie. 

Sukcesy ultraszybkich wyłączników
Osiągnięcia w zakresie opracowań nowych wyłączni-

ków zostały docenione także przez łódzkie środowisko. 
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w 2008 roku 
w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub techno-
logii” została przyznana zespołowi prof. Marka Bartosika 
za „Opracowanie ultraszybkich wyłączników próżniowych 
prądu stałego dla podstacji i lokomotyw trakcji kolejowej”.

Wyniki naszych prac, będące przedmiotem wielu pub-
likacji, pozwalają stwierdzić, że w tej dziedzinie polska 
myśl techniczna zyskała kilkuletnią przewagę nad konku-
rencją w skali światowej – mówi prof. Bartosik. – Szybkie 
podjęcie tej oferty naukowej i wdrożeniowej przez polski 
przemysł zaowocowało stworzeniem unikatowej w skali 
świata generacji ultraszybkich wyłączników prądu stałego 
przeznaczonych dla trakcji miejskiej oraz kolejowej, wy-
korzystujących nowe zasady działania, całkowicie różne 
od dotychczas stosowanej w wyłącznikach trakcyjnych 
zasady wydmuchu elektromagnetycznego.

Wcześniejsze prace naukowe i wdrożeniowe Kate-
dry Aparatów Elektrycznych PŁ, współpracującej z ZAE 
WOLTAN Sp. z o.o nad wyłącznikami, zaowocowały 
wdrożeniem do eksploatacji serii wyłączników DCV/DCU 
przeznaczonych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych. 
Uruchomienie w 2007 r. produkcji seryjnej nowej rodziny 
wielkoprądowych wyłączników DCN/DCN-L jest kolejnym 
sukcesem wdrożeniowym tego zespołu.

Cechą charakterystyczną ultraszybkich wyłączników 
prądu stałego jest ich ogromna jakościowa przewaga 
techniczna nad wyłącznikami starego typu. Mogą one 
wyłączyć zwarcie wiele tysięcy razy, a wyłączniki klasycz-
ne zaledwie kilkadziesiąt razy – podkreśla prof. Bartosik. 
I dodaje – Są to obecnie najszybciej działające i najsku-
teczniej ograniczające prądy zwarciowe trakcyjne wyłącz-
niki na świecie. Tylko ta nowa generacja niezwykle sku-
tecznych wyłączników ograniczających jest zdolna m.in. 
do zdecydowanego ograniczenia liczby kosztownych 
awarii silników napędowych, czy też do zabezpieczania 
półprzewodnikowych układów dużej mocy stosowanych 
w nowoczesnych napędach trakcyjnych.

Nagrodzone przez Wojewodę wyłączniki są wyrobem 
zaawansowanych technologii, są opracowaniem oryginal-
nym, opatentowane prawa autorskie są własnością Poli-
techniki Łódzkiej.

Oryginalna myśl naukowa i konstrukcyjna twórców 
ultraszybkich wyłączników prądu stałego oraz wieloletnia 
praca umożliwiły dokonanie jakościowego skoku w tech-
nice wyłączania prądów stałych. Jak mówi prof. Bartosik 
– Będzie to przez lata przynosić znaczące korzyści eko-
nomiczne i otwierać nowe możliwości eksportowe, sta-
wiając producentów wyłączników w światowej czołówce 
przedsiębiorstw innowacyjnych.

n Ewa Chojnacka

Prof. Marek 
Bartosik 
ze statuetką 
Nagrody 
Gospodarczej 
Wojewody 
Łódzkiego 

foto: Jacek Szabela
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Nowy budynek, który na planach Politechniki oznacza-
ny jest jako B-18, zlokalizowany jest przy ul. Wólczańskiej 
221/223. Aż trudno uwierzyć, że stara hala technologicz-
na Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ, która została 
zaadaptowana dla potrzeb Ośrodka, mogła przybrać 
tak imponującą formę. Goście mogli podziwiać budynek 
nowoczesny, funkcjonalny i piękny, który będzie służył 
studentom, ale będzie także wykorzystywany dla potrzeb 
regionu łódzkiego.

To była wyjątkowa uroczystość w wyjątkowych okolicznościach. 19 września tłumnie zgromadzeni 
goście wzięli udział w uroczystym poświęceniu i otwarciu Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Tech-
nik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

This is not a new building, it’s a new castle
Przyszła pora na gratulacje i przemówienia gości. 

Rozpoczął je rektor prof. Stanisław Bielecki, który podzię-
kował prof. Napieralskiemu za dynamizm i konsekwencję 
w działaniu i życzył szybkiego wypełnienia nowych po-
mieszczeń nowymi ideami. Rektor minionej kadencji prof. 
Jan Krysiński przypomniał, że oddanie do użytku Ośrod-
ka kończy serię czterech ważnych dla uczelni inwestycji 
realizowanych z funduszy strukturalnych, jakimi były: 
budowa Studium Języków Obcych i Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego oraz wyposażenie Katedry Informa-
tyki Stosowanej. Profesor Napieralski jest specjalistą od 
rzeczy niemożliwych – powiedział rektor Krysiński mó-
wiąc o trudnościach przy realizacji projektu.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków polskich 
i zagranicznych w swych przemówieniach gratulacyj-
nych, utrzymanych w lekkim tonie, dawali wyraz podziwu, 
a nawet zazdrości, mówili o inspirującym i dopingującym 
działaniu sukcesu.

Prof. Zarębski z Akademii Morskiej w Gdyni przywiózł 
dzwon okrętowy, który ma zwoływać pracowników Kate-
dry, prof. DeMey z Gandawy mówiąc: This is not a new 
building, it’s a new castle obdarował prof. Napieralskie-
go butelką słynnego Chateau-Neuf du Pape, nazywając 
je Chateau-Neuf de Napieralski, prof. Kos z AGH życzył 
„poweru”, a życzeniom towarzyszył obraz przedstawia-
jący lokomotywę, gość z Ukrainy prof. M. Lobur mówiąc 
(częściowo po polsku) o niespożytej energii prof. Napie-
ralskiego zakończył: „Kak miejsca nie chwatit w Łodzi, 
zapraszam na Ukrainę”. Prof. Dominik Sankowski od-
czytał list z gratulacjami od Katedry Informatyki Stoso-
wanej, któremu towarzyszył album pieśni patriotycznych. 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki prof. Sławomir Wiak podziękował prof. Na-
pieralskiemu za wspaniały prezent dla Wydziału.

Po uroczystości goście mogli zwiedzić nowy obiekt 
zawierający 5 laboratoriów specjalistycznych, 5 laborato-
riów komputerowych, 6 sal wykładowych i pokoje pracow-
nicze. Głównym użytkownikiem budynku będzie Katedra 
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, która, prócz 
dydaktyki dla studentów-elektroników i informatyków, 
prowadzi m.in. ośrodek projektowania specjalizowanych 
układów scalonych i systemów mikroelektronicznych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze doświadczenie zdobyte w czasie realizacji 
wielu projektów międzynarodowych oraz odpowiednie 
zaplecze techniczne – powiedział prof. Andrzej Napie-
ralski – pozwoli nam wraz z otwarciem Ośrodka Badań 
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jeszcze pełniej 
zaangażować się w działania na poziomie regionalnym, 
m.in. rozwijając prowadzone badania, rozszerzając ofer-
tę edukacyjną dla studentów, a także wspierając naszą 
wiedzą i kompetencjami przedsiębiorstwa i realizując dla 
nich praktyczne szkolenia.

n Hanna Morawska

Prof. 
A. Napieralski 

– gospodarz 
nowego obiektu

foto: Grzegorz Gawlik

Inwestycja o wartości 11 738 847,80 mln. zł, której 
projekt został złożony przez Politechnikę Łódzką w roku 
2004, była współfinansowana w wysokości 75% z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służą-
cej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Niezbędną 
polską część funduszy stanowiły środki Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego (12,57%) i środki własne Po-
litechniki Łódzkiej w wysokości 12,43% wartości projektu.

Po lampce wina i toaście za pomyślność nowego 
obiektu rozpoczęła się uroczystość w auli Ośrodka. Jest 
to obecnie jedna z większych sal w Politechnice, może 
się w niej zmieścić 250 słuchaczy. W dniu otwarcia au-
dytorium było pełne. Wszyscy obecni byli zgodni w swych 
opiniach: realizacja projektu przyniosła efekt imponujący.

Uroczystość otworzył ojciec projektu prof. Andrzej Na-
pieralski. Przywitał gości krajowych i zagranicznych, wła-
dze Politechniki, Łodzi i regionu, a następnie przedstawił 
historię Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycz-
nych i budowy nowego obiektu. Niedługa, bo dwunastolet-
nia historia Katedry pełna jest spektakularnych sukcesów 
pracowników i licznych doktorantów. Prof. Napieralski 
prezentując osiągnięcia Katedry podkreślił, że wszyst-
kie wykonywane w niej prace mają aspekt praktyczny, 
wszystkie przynoszą wymierne efekty ekonomiczne. Na 
koniec prof. A. Napieralski podziękował i wręczył dyplomy 
tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu.
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Inauguracja odbyła się uroczyście. Audytorium im. A. Soł-
tana było zapełnione szkolną młodzieżą ubraną w mundurki 
z przypiętymi znaczkami z logo Politechniki. Uczniowie pre-
zentowali się naprawdę elegancko. Ich nauczyciele założyli 
akademickie togi. Na sali widać było również rodziców to-
warzyszących dzieciom w tym ważnym dniu.

Przebieg uroczystości był bardzo zbliżony do inaugu-
racji roku akademickiego. Rektor prof. Stanisław Bielecki 
wygłosił pierwsze w swojej kadencji przemówienie – Nie 
wiem kto jest bardziej zdenerwowany, ja, czy uczniowie 
– mówił. Jak podkreślił – Rozpoczynamy drugi rok szkolny 
w naszym politechnicznym liceum w radosnym nastroju, 
z głębokim zadowoleniem. Tę radość sprawili nam ucz-
niowie obecnych drugich klas swoimi wspaniałymi wynika-
mi na świadectwach, osiągnięciami pozalekcyjnymi, posta-
wami i zaangażowaniem w kształtowaniu życia szkolnego. 
Zwracając się do uczniów klas pierwszych wyraził zado-
wolenie z tego, że zdolni i pracowici młodzi ludzie wybrali 
liceum Politechniki i dodał na zakończenie – Domyślacie 
się zapewne, że tworząc to pierwsze i dotychczas jedy-
ne w Polsce liceum przy uczelni technicznej, liczymy na 
to, że uczniowie naszej szkoły zasilą szeregi studentów 
Politechniki Łódzkiej, a niektórzy w przyszłości staną się 
twórczymi pracownikami naukowymi naszej uczelni.

W rozpoczęciu roku szkolnego wziął udział prof. Jan 
Krysiński - rektor minionej kadencji, o którym rektor prof. 
Stanisław Bielecki powiedział – Rektor Jan Krysiński 
był inicjatorem utworzenia Liceum Politechniki, poświę-
cił realizacji tej idei dwa lata, a dziś ogląda swe dzieło 
w rozkwicie. Obecni też byli nowo wybrani prorektorzy 
i dziekani oraz przedstawiciele organizacji studenckich. 
Z zaproszenia na inaugurację roku szkolnego skorzystali 
także przedstawiciele kościoła, miejskich władz odpowie-
dzialnych za edukację, łódzkiej oświaty oraz policji.

Po wystąpieniu rektora prof. Bieleckiego oraz prof. 
Krysińskiego, uroczystość prowadził dyrektor Liceum mgr 
Tomasz Kozera. Mówił do pierwszoklasistów o dobrej 
atmosferze, jaka panuje w szkole, chwalił osiągnięcia 

Nowe władze Politechniki Łódzkiej rozpoczęły urzędowanie 1 września i już tego samego dnia 
wzięły udział w otwarciu nowego roku szkolnego. Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 
rozpoczęło drugi rok działalności.

Otwarcie roku szkolnego
ich starszych kolegów, nauczycielom życzył satysfakcji 
z kształcenia zdolnej młodzieży. Podkreślał, że baza lice-
um wsparta uczelnianymi laboratoriami zapewnia bardzo 
dobre przygotowanie do studiów technicznych, a oferta 
rozwijania innych zainteresowań jest równie szeroka.

W tym roku szkolnym do politechnicznego liceum 
przyjęto 104 uczniów do czterech klas. Trzy z nich mają 
rozszerzony program z matematyki i fizyki, jedna z ma-
tematyki i chemii. Poszerzone jest nauczanie z języka 
angielskiego, jako drugi język do wyboru są: niemiecki, 
francuski i hiszpański.

Liceum Politechniki Łódzkiej zadomowiło się już 
w środowisku łódzkich szkół średnich. W minionym roku 
zapracowało na dobrą opinię. Nic więc dziwnego, że wielu 
uzdolnionych absolwentów gimnazjum zapragnęło uczyć 
się właśnie tutaj, wiedzą, że jest to liceum o szczególnej 
marce. Na jedno miejsce było ponad dwóch kandydatów, 
a średnia liczba najniższych punktów kwalifikujących do 
przyjęcia do naszej szkoły wynosiła 148 punktów i był to 
najwyższy wskaźnik w Łodzi.

Jaki był pierwszy rok działania politechnicznego 
liceum?

Kształciło się w nim 78 uczniów, o których bez przesa-
dy można powiedzieć, że są bardzo zdolni. Na zakończe-
nie roku średnia ocen szkoły to aż 4.53! Do najlepszych 
należą: Jakub Kopka – 5,50, Tomasz Potański – 5,43, 
Marta Kuna – 5,29, Karol Galanciak – 5,21, Kacper Grze-
lakowski – 5,08, Łukasz Jaszczuk – 5,07, Patryk Merecz 
– 5,07, Hubert Ogrodowczyk – 5,07.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursach, olim-
piadach i zawodach. Brali udział w polsko-ukraińskim kon-
kursie fizycznym „Lwiątko 2008”, turnieju matematycznym 
„Piramida 2008”, a także w konkursie „Wschodnie ziemie 
dawnej Rzeczypospolitej”. Wiedzę historyczną sprawdzali 
w konkursach związanych z Polską Jagiellonów i II woj-
ną światową. Zajęli 7. miejsce w konkursie „Moje finanse 
z klasy do klasy”. Jeden z uczniów zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego Olimpiady Języka Angielskiego, inny 
zajął II miejsce w konkursie poetyckim. Uczniowie odnosili 
również sukcesy w sporcie. Zajęli II miejsce w zawodach 
strzeleckich o Puchar Niepodległości, IV miejsce w Szkol-
nym Turnieju Piłki Plażowej, brali udział w Pucharze Polski 
Drużyn Szkolnych w Brydżu Sportowym.

Szkoła się rozbudowuje. W gmachu Instytutu Archi-
tektury i Urbanistyki oddano dla potrzeb liceum kolejne 
piętro. Liceum Politechniki Łódzkiej zyskało patronat firmy 
Dalkia S.A. Stworzyliśmy uczniom dobre warunki do nauki 
i rozwijania zainteresowań – podkreśla dyrektor Kozera. 
– Mamy świetną młodzież, która na pewno właściwie je 
wykorzysta zgodnie ze swoimi talentami i zdolnościami. 

n Ewa Chojnacka

Uczniowie 
w mundurkach 
prezentują 
się bardzo 
elegancko

foto: Jacek Szabela
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Zaprezentowaliśmy różnorodne i często zaskakują-
ce pokazy z fizyki. Nasz pomysł był prosty, choć nieco 
przewrotny. Zawarliśmy go w haśle umieszczonym na 
banerze reklamowym: „Ciekawe pokazy sposobem nie 
matematycznym opisane”.

Krąg gości Pikniku ma bardzo zróżnicowaną wiedzę 
z zakresu nauk ścisłych, w tym także z fizyki. Przekaza-
nie istoty obserwowanych zjawisk w założonej przez nas 
konwencji „języka nauki” – bez używania matematyki był 
więc prawdziwym wyzwaniem.

Mądrzejsi o zeszłoroczne doświadczenia niemal po-
dwoiliśmy liczność ekipy. Pokazy prowadzili: dr inż. Krzysz-
tof Wojciechowski, dr inż. Dariusz Cybulski, dr inż. Ma-
riusz Krasiński, dr inż. Dariusz Krzyżański, dr inż. Mariusz 
Panak, dr inż. Piotr Słoma, dr inż. Janusz Tomaszewski, 
mgr inż. Janusz Kuliński, mgr inż. Krzysztof Mońko.

Ponad 200 instytucji naukowych z 19 krajów świata prezentowało się 14 czerwca w ramach 12. Pikniku Naukowego 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. Jest to obecnie 
największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Tematem przewodnim imprezy było hasło: „Po-
znaj język nauki”. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej zostało zaproszone po raz kolejny 
do udziału w tej prestiżowej imprezie.

Politechnika na 12. Pikniku Naukowym
Nasz zestaw eksperymentów bardzo się różnił od 

ubiegłorocznego. Chcieliśmy, aby zwiedzający samodziel-
nie wykonywali eksperymenty oraz formułowali wnioski, 
dlatego znacznym nakładem pracy w Laboratorium Fizyki 
Politechniki Łódzkiej zostały wykonane duże modele do 
prezentacji wybranych zjawisk fizycznych. 

Zaprezentowaliśmy model krzywej najszybszego 
spadku. Każdy zwiedzający mógł własnoręcznie spraw-
dzić jaki musi być tor ruchu kulki, aby mogła jak najszyb-
ciej przebyć odległość między dwoma punktami, które nie 
są położone pionowo pod sobą. 

Powiększony około milion razy model mikroskopu sił 
atomowych (AFM) ilustrował zasadę działania tego nie-
zwykłego narzędzia współczesnej nauki. Na portalu www.
nanonet.pl w artykule o 12. Pikniku Naukowym znalazła się 
w dniu 17 czerwca następująca informacja: Pośród wielu 
atrakcji związanych z różnymi dziedzinami nauki Centrum 
Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej zapre-
zentowało między innymi powiększony model ilustrujący 
zasadę działania mikroskopu sił atomowych (AFM), który 
pozwala „zobaczyć” atomy. Jego działanie opisaliśmy rów-
nież w materiale emitowanym „na żywo” przez reporterkę 
Polskiego Radia w trakcie trwania Pikniku.

Wykonaliśmy zestaw do badania naprężeń w świetle 
spolaryzowanym. Tu również każdy zwiedzający własno-
ręcznie eksperymentował zwiększając naprężenie w mo-
delu z poliwęglanu, obserwując rozkład odpowiadających 
mu barw. 

Pokazaliśmy przykłady zwykłych i niezwykłych drgań, 
zawsze wyjaśniając zainteresowanym na czym obserwo-
wane zjawiska polegają. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko do 
analizy barwy głosu oraz innych dźwięków. Program do 
analizy akustycznej i rzeczowa analiza naszych ekspertów 
pozwalały zwiedzającym poznać barwę swojego głosu

Wielką popularnością cieszył się kącik zabawek fi-
zycznych, które są wdzięcznym tematem do rozważań na 
temat praw fizyki. Najmłodsi uczestnicy pikniku chętnie 
eksperymentowali w tej dziedzinie.

Podsumowując imprezę można stwierdzić, że znakomi-
cie funkcjonuje ona w zakresie popularyzacji i poglądowe-
go wyjaśniania zagadnień nauki. Działa też z pewnością 
inspirująco na zwiedzających, nakłaniając ich do zadania 
sobie pytania „jak to działa?”, „jak to można wyjaśnić?”.

Dla Politechniki Łódzkiej ma ona także charakter 
promocyjny i również z tego powodu warto, abyśmy byli 
obecni również na kolejnym Pikniku Naukowym.

n Krzysztof Wojciechowski

Tajemnice 
elastooptyki

foto: Mariusz Panak

Najmłodsi 
analizują 
zachowanie 
zabawek

foto: Krzysztof 
Wojciechowski
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Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Dalkią Łódź S.A. a Politechniką 
Łódzką odbyło się 26 sierpnia 2008 roku. W gabinecie rektora spotkali się 
z tej okazji członkowie zarządu Dalkia Łódź, aktualne i przyszłe władze uczel-
ni oraz dyrekcja LO PŁ. Umowę podpisali prof. Jan Krysiński rektor Politech-
niki Łódzkiej oraz Marian Strumiłło prezes Dalkii Łódź S.A. Była to ostatnia 
umowa podpisana przez ustępującego rektora. Jestem bardzo zadowolony, 
że 12-letnie kierowanie Politechniką Łódzką mogę zakończyć podpisaniem 
umowy wspierającej nasze liceum ogólnokształcące – mówił prof. Krysiński. 
– Moja satysfakcja jest tym większa, że związki Politechniki i moje osobiste 
z łódzką energetyką i firmą Dalkia są bardzo dawne i trwałe. Szczególnym 
efektem podpisanej umowy jest utworzenie nowej pracowni komputerowej 
w Liceum. Na ten cel Dalkia Łódź przekazała 61 000 zł, za te pieniądze 
zakupiono 21 laptopów. Zdaniem rektora Krysińskiego inwestowanie w mło-
dzież to bardzo dobra lokata, której efekty widoczne będą w przyszłości. To 
od tego, co zaoferujemy młodym ludziom, od warunków, jakie im stworzymy, 
zależeć będzie nie tylko ich wykształcenie, ale także poczucie dumy ze śro-
dowiska, w którym wyrośli. Opinię tę potwierdził prezes Dalkii, który skończył 
studia w Politechnice Łódzkiej. Marian Strumiłło podkreślił, że aż 90 procent 
kadry w firmie stanowią absolwenci naszej uczelni. Zdaniem prezesa inwe-
stycja w politechniczne liceum będzie korzystna. Można sądzić, że większość 
absolwentów LO PŁ wybierze w przyszłości zawód inżyniera, a właśnie ich 
potrzebuje Dalkia – mówił prezes. – A nawet, jeżeli nie trafią do nas, to na 
pewno zyska Łódź i nasze społeczeństwo.

Radości ze sfinalizowania umowy nie krył także Tomasz Kozera – dyrektor 
Liceum – W gabinecie rektora spotkały się dwa inne z pozoru światy – świat 
nauki i biznesu. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak bardzo potrzebni je-
steśmy sobie nawzajem. Z laptopów uczniowie będą korzystać zarówno na 
lekcjach informatyki, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Nowoczesny sprzęt 
komputerowy pozwoli uczniom na rozwijanie zainteresowań dotyczących 
współczesnej informatyki – podkreślał Tomasz Kozera – oraz stwarza możli-
wości praktycznego stosowania zdobytej na lekcjach wiedzy.

Umowa patronacka z Dalkią przewiduje też odwiedzanie firmy przez li-
cealistów. Młodzież będzie mogła zobaczyć jak ona funkcjonuje, poznać jej 
strukturę i sposób zarządzania, a także uczestniczyć w konferencjach i sym-
pozjach organizowanych przez spółkę.

n Ewa Chojnacka

Firma Dalkia Łódź S.A. podjęła współpracę z Publicznym Liceum 
Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej w zakresie wyposażenia 
sali komputerowej w sprzęt. Dzięki otrzymanemu wsparciu finanso-
wemu w szkole powstanie nowoczesna pracownia komputerowa. 

Dalkia Łódź dla LO PŁ

Zadowoleni 
z podpisanej 
umowy: 
rektor prof. 
J. Krysiński 
i prezes 
M. Strumiłło 

foto: Jacek Szabela W tej chwili każdy niepełnosprawny 
student, który zarejestruje się w BON 
oraz złoży odpowiednie dokumenty 
potwierdzające niepełnosprawność, 
może skorzystać z pomocy Biura. Po-
moc ta zawsze jest indywidualnie do-
pasowywana do potrzeb danej osoby 
i specyfiki schorzenia, na jakie cierpi. 
Może to być np. pomoc konsultanta 
studenckiego, który informuje i dora-
dza w sprawach związanych z zała-
twianiem różnego rodzaju formalności 
na uczelni. Osoby poruszające się 
na wózkach inwalidzkich mogą sko-
rzystać z asystenta transportowego, 
który pomaga osobie niepełnospraw-
nej dostać się na uczelnię, a także 
na zajęcia w tych budynkach, w któ-
rych wciąż są bariery architektonicz-
ne. Studentom z dysfunkcją narządu 
słuchu pomagają współpracujący 
z nami tłumacze języka migowego, 
którzy uczestniczą w zajęciach. Ist-
nieje także możliwość wypożyczenia 
w BON specjalistycznego sprzętu 
elektronicznego, który wspiera proces 
dydaktyczny przede wszystkim u osób 
niepełnosprawnych ruchowo oraz 
niewidomych i słabo widzących (np. 
specjalistyczne notebooki, trackballe, 
notatniki brajlowskie, oprogramowanie 
udźwiękawiające itp.) 

BON jest także jedną z jednostek 
uczelni, które uzyskały dofinansowa-
nie UE w ramach zintegrowanego 
projektu rozwojowego Politechniki 
Łódzkiej „Innowacyjna dydaktyka bez 
ograniczeń – zintegrowany rozwój 
Politechniki Łódzkiej – zarządzanie 

Biuro ds. Osób Niepełnospraw-
nych PŁ ma już za sobą pierwszy 
kwartał działalności. Był to okres 
dynamicznego rozwoju oferty Biu-
ra, a dzięki życzliwości i zaanga-
żowaniu wielu współpracujących 
z BON osób, przede wszystkim 
Władz Uczelni, udało się już 
w nowym roku akademickim 
stworzyć szeroki wachlarz usług 
dla osób niepełnosprawnych.

Politechnika 
wspiera 
niepełno-
sprawnych 
studentów
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Uczelnią, nowoczesna oferta eduka-
cyjna i wzmacniania zdolności do za-
trudnienia, także osób niepełnospraw-
nych”. Dzięki temu wsparciu możemy 
zaoferować także inne specjalistycz-
ne usługi: doradztwo i aktywizację 
zawodową osób niepełnosprawnych, 
wynagrodzenia dla stażystów, szko-
lenia w zakresie umiejętności psy-
chospołecznych, digitalizowanie ma-
teriałów dydaktycznych dla studentów 
z dysfunkcją narządu wzroku, możli-
wość skorzystania z informatorium 
lub wypożyczenia książek, czasopism 
i programów multimedialnych groma-
dzonych w BON. W ramach projektu 
realizowane będą również szkole-
nia dla pracowników PŁ w zakresie 
kontaktu z osobą niepełnosprawną, 
powstanie elektroniczna baza studen-
tów niepełnosprawnych oraz prze-
prowadzane będą badania i analizy 
związane z osobami niepełnospraw-
nymi na naszej Uczelni.

Staramy się także integrować 
społeczność osób niepełnospraw-
nych Politechniki Łódzkiej. Podczas 
tegorocznych wakacji BON zorgani-
zowało obóz rehabilitacyjno-szkole-
niowy dla studentów niepełnospraw-
nych w Ustroniu. Oprócz wspólnych 
wędrówek po pięknym Beskidzie 
Śląskim i wieczornych spotkań przy 
ognisku, studenci wzięli udział 
w szkoleniach z komunikacji inter-
personalnej i poruszania się po rynku 
pracy. Każdego dnia korzystali też 
z przepisanych przez lekarza zabie-
gów rehabilitacyjnych.

Z myślą o kondycji fizycznej i re-
habilitacji zdrowotnej od nowego roku 
akademickiego utworzone zostały 
dwie grupy dla studentów niepełno-
sprawnych – zajęcia na basenie oraz 
na siłowni, gdzie pod czujnym okiem 
trenerów będą się odbywały ćwicze-
nia ogólnorozwojowe.

Serdecznie dziękuję za zaangażo-
wanie wszystkim pracownikom, któ-
rzy zgłaszali swoje refleksje, wnioski 
i pomysły dotyczące kształcenia osób 
niepełnosprawnych w PŁ. Jedno-
cześnie nadal pozostaję do Państwa 
dyspozycji i jestem otwarta na wszel-
kie sugestie związane z problematy-
ką systemowych rozwiązań na rzecz 
zwiększania dostępności naszej 
Uczelni dla osób niepełnosprawnych. 
Zapraszam na nową stronę interne-
tową, która jest zbudowana w tech-
nologii udostępniającej jej zawartość 
także osobom z dysfunkcją narządu 
wzroku: www.bon.p.lodz.pl

n Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Dzień 11 czerwca był wypełniony ważnymi i miłymi dla Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska wydarzeniami. W czasie uroczystego po-
siedzenia Senatu tytuł i godność doktora honoris causa otrzymał prof. Arun 
S. Mujumdar, którego promotorem był prof. Czesław Strumiłło (piszemy o tym 
na stronie 10). Tego samego dnia odbyła się też uroczystość otwarcia nowej 
siedziby Katedry Inżynierii Bioprocesowej.

W tym ważnym wydarzeniu wzięło udział wielu gości, licznie obecni byli 
pracownicy i studenci Wydziału. Zanim została uroczyście przecięta wstęga, 
dziekan, a zarazem gospodarz nowego obiektu, prof. Stanisław Ledakowicz 
podziękował wszystkim osobom, które poświęciły wiele trudu, czasu i ser-
ca, by w kampusie Politechniki Łódzkiej pojawił się nowy budynek. Wszyscy 
otrzymali gromkie brawa, a radość na twarzach zebranych była niezbitym do-
wodem, że dobrze wykonali swoje zadania.

Uroczystego otwarcia nowego obiektu dokonali: rektor prof. Jan Krysiński 
oraz dziekan prof. Stanisław Ledakowicz. Odbyła się też ceremonia poświę-
cenia przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Lepę, któremu towa-
rzyszył proboszcz Parafii Archikatedralnej Ks. Prałat Ireneusz Kulesza. Po 
przecięciu symbolicznej wstęgi przy wejściu do gmachu, zaproszeni goście 
mogli podziwiać jego wnętrza, łącznie z częścią laboratoryjną, która wzbudzi-
ła największe zainteresowanie. O architekturze i wyposażeniu nowego budyn-
ku Katedry Inżynierii Bioprocesowej pisaliśmy w ŻU 101. Wtedy były to plany 
bliskie realizacji, teraz można było to wszystko zobaczyć na własne oczy. 

Nad głównym wejściem do budynku umieszczono napis „Sprawdzianem 
wiedzy jest eksperyment” – są to słowa Richarda Feynmana, amerykańskiego 
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1965 roku. Szklana elewacja 
frontowa robi znakomite wrażenie. Stanowi efektowną osłonę kolejnego bu-
dynku, który odkrywamy, gdy wejdziemy do środka. 

Na parterze znajdują się dwa nowocześnie wyposażone laboratoria studen-
ckie: mikrobiologiczne i chemiczne, a także pokój wagowy i boks aparatury bio-
technologicznej. Na piętrze są pokoje pracowników i dwie pracownie – analizy 
elementarnej i chromatografii, w piwnicach mieszczą się magazyny i szatnia dla 
studentów. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Gospodarze uroczystości przewidzieli dla gości kolejną atrakcję, jaką był 
niewątpliwie wernisaż artysty Ryszarda Hungera zatytułowany „Imago”, z nie-
banalną oprawą muzyczno-słowną w wykonaniu zespołu „Next For You” oraz 
Wojciecha Siemiona.

W dalszej części tego miłego dnia można było oddać się piknikowej zaba-
wie, która trwała do późnych godzin wieczornych. Znakomita kuchnia, towa-
rzysząca rozmowom muzyka i wspaniała letnia pogoda sprawiły, że gościom 
trudno było się rozstać. 

n E.Ch.

Otwarcie nowej siedziby 
Katedry Inżynierii Bioprocesowej

Uroczystość 
otwarcia 

zgromadziła 
wielu gości

foto: Jacek Szabela
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Politechnika Łódzka i Publiczna Policealna Szkoła No-
woczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi podpisały 
list intencyjny o współpracy. Obie instytucje będą podej-
mować wspólne inicjatywy w dziedzinie szkolnictwa zawo-
dowego, chcą także propagować wykorzystywanie nowo-
czesnych technologii w systemie nauczania. Pracownicy 
uczelni będą brali udział w zajęciach w Publicznej Poli-
cealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych. 
Chętnie podzielimy się ze słuchaczami naszą wiedzą na 
temat najnowszych osiągnięć nauki, udostępnimy nasze 
laboratoria, będziemy zachęcać do inżynierskich studiów 
– mówił prorektor PŁ prof. Andrzej Napieralski.

Dla naszej szkoły bardzo ważnym celem jest odbudo-
wa wizerunku edukacji zawodowej – podkreśla dyrektor 
szkoły mgr Sławomir Fater. – Już teraz firmami partner-
skimi szkoły są: ABB ELTA; B/S/H; GILLETTE; HÄRING; 
PHILIPS. Współpraca z Politechniką Łódzką pozwoli le-
piej działać w zakresie nauki zawodu na poziomie szkoły 
średniej i wyższej. Ważną rolę będzie odgrywać organi-
zowanie wspólnych zajęć i przedsięwzięć edukacyjnych.

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Techno-
logii dla Dorosłych została powołana przez Samorząd 
Województwa Łódzkiego w 2007 r. Kształci na kierun-
kach: technik informatyk, technik mechatronik, technik 
urządzeń sanitarnych.

W roku szkolnym 2008/2009 wprowadzamy nowe kie-
runki kształcenia dla zawodów poszukiwanych na rynku 
pracy: technik mechanik, technik logistyk, technik po-
jazdów samochodowych, technik BHP, technik elektryk 
– podkreśla dyrektor Fater.

Wszystkie te kierunki na poziomie wyższym można 
studiować w Politechnice Łódzkiej.

n Ewa Chojnacka

Od 1 września Instytut Fizyki PŁ podjął współpracę 
z XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Łodzi. W wyniku podpisanej umowy po-
wstały w nim dwie pierwsze klasy patronackie, w których 
kształcenie uczniów w ramach przedmiotu fizyka będzie 
wspomagane przez zajęcia odbywające się w Instytucie 
Fizyki PŁ.

Zajęcia prowadzone przez naukowców z Politechniki 
będą oczywiście dopasowane do programu nauczania w li-
ceum ogólnokształcącym. Naczelną zasadą zajęć będzie 
krzewienie fizycznego rozumienia obserwowanych codzien-
nie różnych zjawisk, często zdumiewających, bez szukania 
ich wytłumaczenia w działaniu sił nadprzyrodzonych.

Młodzież będzie zapraszana na uczelnię nie rzadziej 
niż dwa razy w miesiącu, by wysłuchać multimedialnych 
wykładów, obejrzeć pokazy wybranych doświadczeń 
fizycznych, jak również samodzielnie wykonać ekspery-
menty w instytutowych pracowniach fizycznych.

Galeria na jubileusz
Z okazji jubileuszu prof. Andrzeja Heima zorganizo-

wanego przez  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska, galeria „krótko i węzłowato…” przygotowała 
wystawę batiku, którą poprzedził mini koncert prof. Zbi-
gniewa Ignaczewskiego z Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Profesor wykonał na akordeonie różnorodne formy mu-
zyczne, wzbudzając zachwyt słuchaczy. Jak podkreśliła 
prowadząca koncert Grażyna Sikorska, akordeon to ulu-
biony instrument władz dziekańskich tego wydziału. 

Prof. Ignaczewski jest laureatem wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów akordeonowych. W arty-
stycznym dorobku ma nagrania dla polskiego radia i te-
lewizji, muzykę teatralną i filmową, a także dwie solowe 
płyty CD. Jego mistrzami byli: profesor Zdzisław Szostak, 
u którego uczył się kompozycji i Piotr Hertel, z którym 
wspólnie tworzył muzykę. Na szczególną uwagę zasłu-
guje praca pedagogiczna prof. Ignaczewskiego. Wśród 
swoich wychowanków ma wielu laureatów konkursów 
krajowych i międzynarodowych. 

Na wystawie batiku swoje egzotyczne i tajemnicze tka-
niny prezentowała Elmira Seit-Ametova z Taszkientu. 
Niestety autorka prac nie przyjechała na wernisaż, prze-
bywa obecnie w Indonezji. O jej twórczości opowiedziała 
nam menedżerka artystki. Elmira Seit-Ametova w pracy ar-
tystycznej skupia się głównie na tkaninie i batiku. Ukończy-
ła wydział sztuki dekoratywnej i stosowanej w Ukraińskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Współpracuje z Krymsko-Tatar-
skim Muzeum Narodowym, gdzie wystawia swoje prace 
oraz z Narodowym Domem Wydawniczym, gdzie ilustruje 
książki. W 2007 roku otrzymała grant z polskiego Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuowanie 
studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej pra-
ce znajdują się w USA, Holandii, Niemczech, Rosji, Ukrai-
nie i Polsce. Obecnie mieszka na Krymie w Symferopolu.

n Małgorzata Trocha

Współpraca ze szkol-
nictwem zawodowym

Instytut Fizyki dla licealistów
Władze Instytutu Fizyki cieszą się z podpisanej umo-

wy - Dzięki wykładom prowadzonym przez pracowników 
naszego Instytutu zajęcia z fizyki staną się bardziej atrak-
cyjne dla uczniów. Przedstawimy nie tylko nowoczesne 
rozumienie klasycznych zjawisk fizycznych, ale także naj-
nowsze osiągnięcia fizyki, wykraczających poza program 
Liceum – mówi prof. Włodzimierz Nakwaski, dyrektor 
Instytutu – Z kolei samodzielne wykonywanie doświad-
czeń fizycznych pozwala lepiej je zrozumieć i dogłębniej 
poznać fizyczne aspekty otaczającej nas rzeczywistości. 
Sądzimy, że uczniowie klas objętych patronatem będą 
mieli dużą wiedzę fizyczną, co powinno również zaowo-
cować ich zwiększonym i pełnym sukcesów udziałem 
w ogólnopolskiej olimpiadzie fizycznej.

Uczniowie klas patronackich to w przyszłości dobrze 
przygotowani potencjalni kandydaci na studia na kierunku 
Fizyka Techniczna prowadzonym przez Instytut Fizyki, 
a także na inne kierunki na naszej uczelni.

n Ewa Chojnacka
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W październiku Profesor Andrzej Heim skończył 70 lat. Z tej okazji na 
Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska odbyły się obchody 
uświetniające Jubileusz Pana Profesora.

Jubileusz Profesora Andrzeja Heima

Prof. A. Heim 
z małżonką 
słuchają laudacji

foto: Jacek Szabela

W uroczystości wzięło udział 
bardzo wielu gości. Były władze 
rektorskie i dziekańskie, członko-
wie Senatu, pracownicy Wydziału, 
współpracownicy z zaprzyjaźnionych 
uczelni i instytutów naukowych. 
Obecna była także najbliższa Rodzi-
na Profesora. Uroczystość otworzył 
i poprowadził dziekan Wydziału prof. 
Stanisław Ledakowicz.

Postać Jubilata przedstawił prof. 
nadzw. Czesław Kuncewicz. Była to 
bardzo sympatyczna, momentami 
okraszana dowcipnym komentarzem 
laudacja, która pokazała Bohatera 
Dnia jako człowieka o nietuzinko-
wej i ciekawej drodze życiowej. 
Na początek sięgnięto do fotogra-
fii z dzieciństwa – Emanuje z nich 
duży spokój małego Andrzeja Heima, 
już wtedy zapowiadał się na człowie-
ka zrównoważonego, co się speł-
niło – mówił prof. Kuncewicz. Dalej 
zwrócił uwagę na pasje turystyczne 
Profesora, na rolę Rodziny, która 
była zawsze bardzo ważna w Jego 
życiu oraz przedstawił dorobek na-
ukowy i równie imponujący dorobek 
organizacyjny, w tym udział w wielu 
gremiach, w których Profesor pełnił 
funkcje z wyboru. Przedstawiając syl-
wetkę Jubilata prof. Kuncewicz wska-
zał „słowa klucze”, które pomagają 
zrozumieć powszechny szacunek 
i sympatię, jaką darzony jest prof. 

Heim. Te słowa to: rodzina – zawsze 
na pierwszym miejscu, otwartość 
i życzliwość dla otoczenia, aktyw-
ność sportowa, „siła spokoju”, czyli 
chłodna i rzeczowa ocena sytuacji, 
a także skromność,  określona sfor-
mułowaniem „mistrz drugiego planu”.

W krótkim wystąpieniu prof. Heim 
mówił, że spotkanie po studiach 
z prof. Henrykiem Błasińskim, któ-
ry w owym czasie kierował Katedrą 
Aparatury Przemysłu Chemicznego, 
zweryfikowało wcześniejsze plany 
zostania nauczycielem, a także spra-
wiło, że jako absolwent Wydziału 
Mechanicznego mógł wspaniale od-
naleźć się w zespole naukowym nie 
na macierzystym wydziale, w nowej 
dziedzinie badań. Profesor podzię-
kował wszystkim gościom za udział 
w uroczystości i okazaną sympatię. 
Sympatia ta wyraziła się także dużą 
liczbą nadesłanych z całej Polski li-
stów gratulacyjnych oraz licznymi 
wystąpieniami obecnych gości pod-
kreślających dorobek i postawę ży-
ciową prof. Andrzeja Heima.

Andrzej Heim urodził się 14 paź-
dziernika 1938 r. w Dąbrowie nad 
Czarną. Po ukończeniu w 1961 r. stu-
diów na Wydziale Mechanicznym PŁ 
rozpoczął pracę w Katedrze Aparatury 
Przemysłu Chemicznego na Wydzia-
le Chemicznym. Doktorat uzyskał 

w 1968 r. natomiast stopień doktora 
habilitowanego w 1978 r. Tytuł pro-
fesora otrzymał w 1989 r. Tematyka 
pracy doktorskiej, a także habilita-
cyjnej dotyczyła szeroko rozumianej 
problematyki mieszania. W szerszym 
kontekście dyscypliną naukową Pro-
fesora jest inżynieria chemiczna 
i procesowa oraz inżynieria środowi-
ska. W szczególności zajmuje się za-
gadnieniami operacji mechanicznych 
inżynierii procesowej (mieszanie, roz-
drabnianie, granulacja) i konstrukcją 
urządzeń dla przemysłu chemicznego, 
rolno-spożywczego, przetwórstwa ko-
palin oraz związanych z ochroną śro-
dowiska. Jest autorem bądź współau-
torem 240 publikacji naukowych, 230 
referatów na konferencjach krajowych 
i zagranicznych, 14 patentów oraz 
16 skryptów i podręczników akademi-
ckich. Wypromował 11 doktorów. Od 
2000 r. jest członkiem Rady Redak-
cyjnej czasopisma Physicochemical 
Problems of Mineral Processing oraz 
International Scientific Council for 
Conveing and Handling of Particulate 
Solids. Jest członkiem Komitetu Inży-
nierii Chemicznej i Procesowej PAN 
(od 1990 r.) oraz Centralnej Komisji 
do spraw stopni i tytułów (od 1997 r.).

Prof. Andrzej Heim był wieloletnim 
zastępcą dyrektora Instytutu Inżynie-
rii Chemicznej na prawach wydziału 
(1981-87 oraz 1990-92), a następnie 
prodziekanem (1992-96) oraz dzieka-
nem (1999-2005) Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska. 
W latach 1986-92 był kierownikiem 
Zakładu Aparatury Chemicznej, a od 
1992 r. jest kierownikiem Katedry 
Aparatury Procesowej.

W latach 1989-2005 był członkiem 
Senatu pełniąc w kadencji 1990-93 
funkcję Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Nauki. Równolegle przez 
wiele lat był członkiem Sekcji Inży-
nierii Chemicznej i Procesowej KBN 
pełniąc w 2004 r. funkcję przewodni-
czącego tej sekcji.

Prof. Andrzej Heim został wyróż-
niony m.in.: dwukrotnie nagrodą Mi-
nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, Odznaką Honorową Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego, Honorową 
Odznaką m. Łodzi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej oraz Krzyżem 
Kawalerskim i Oficerskim OOP.

n Ewa Chojnacka
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Głównym organizatorem 2nd International Warsaw In-
vention Show – IWIS 2008 jest Stowarzyszenie Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów. Jest to jedyna w Polsce 
impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma 
charakter międzynarodowy.

Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, 
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Rektor Politechniki 
Warszawskiej oraz Przewodniczący Rady Głównej Jed-
nostek Badawczo-Rozwojowych.

Międzynarodowa wystawa wynalazków IWIS 2008 
przyciągnęła zwiedzających, wśród których nie brakowało 
potencjalnych inwestorów. Relacje z wystawy ukazały się 
w ogólnopolskiej telewizji i prasie. Sukces drugiej edycji 
Wystawy IWIS 2008 daje nadzieję na trwałe wpisanie się 
tej międzynarodowej wystawy do kalendarza najpoważ-
niejszych światowych imprez tego rodzaju.

Ponad stu wystawców z Węgier, Iranu, Chorwacji, 
Rumunii, Rosji, Australii, Bośni i Hercegowiny, Czech, 
Włoch i z Polski zaprezentowało 200 innowacji i roz-
wiązań z następujących dziedzin: ochrona środowiska 
i ekologia, bezpieczeństwo pracy, mechanika i inżynieria 
ogólna, budownictwo i modernizacja mieszkań, elektryka 
i energetyka, elektronika i informatyka, RTV, kultura, czas 
wolny, telekomunikacja, metalurgia, rolnictwo, ogrodni-
ctwo, przetwórstwo spożywcze, przemysł chemiczny, 
włókienniczy i odzieżowy, medycyna i biotechnologia, 
wzornictwo przemysłowe.

Najlepsze wynalazki uhonorowano złotymi, srebrny-
mi i brązowymi medalami IWIS. Międzynarodowe Jury 
przyznało nagrodę Grand Prix, którą otrzymał zespół 
z Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. 
Wojciecha Piątkiewicza za rozwiązanie „Technologia wy-
twarzania membran polipropylenowych”

Pracownicy Politechniki Łódzkiej zaprezentowali pięt-
naście rozwiązań, które nagrodzono i wyróżniono na wy-
stawie. 

Złote medale z wyróżnieniem przyznano za: 
1. Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku we-

wnętrznego: S. Bielecki, J. Bigda, J. Jankau, M. Ko-
łodziejczyk, A. Krystynowicz, T. Pankiewicz, M. Śmie-
tański 

2. Diamentowe elektrody wytworzone metodą HF CVD dla 
elektrochemicznych zastosowań: E. Staryga, R. Torz-
Piotrowska, A. Wrzyszczyński, K. Paprocki, J. Szmidt 
Złote medale otrzymali autorzy następujących rozwiązań:

1. Aplikacja wspomagająca analizę widm elektronów Au-
gera: M. Dłużniewski, B. Kosiorek, K. Wojsa, A. Rylski, 
E. Staryga

2. Samo-rekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościo-
wej obrazów przedstawiających obiekty emitujące pro-
mieniowanie termiczne: A. Fabijańska, D. Sankowski

W dniach 4 i 5 czerwca 2008 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się 

II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków

Stoisko naszej 
uczelni3. Tekstroniczne systemy do stymulacji prądowej: 

K. Gniotek, J. Zięba, M. Frydrysiak, I. Solidni
4. Przyrząd do pomiaru udarowej przepuszczalności po-

wietrza płaskich wyrobów włókienniczych: K. Gniotek, 
M. Tokarska, H. Kapusta, J. Leśnikowski

5. System rejestracji 3-D odkształcenia pakietu ochron-
nego kamizelki kuloodpornej podczas penetracji poci-
sku w czasie rzeczywistym: Z. Stempień

6. Tilmet 90 resistance tester, przyrząd do pomiaru 
nierówności rezystancji nitek elektroprzewodzących: 
J. Kucharska-Kot, J. Leśnikowski,  K. Gniotek, H. Ka-
pusta

7. Preparat enzymatyczny wspomagający proces biodegra-
dacji węglowodorów ropy naftowej: E.Kwapisz, T. Ant-
czak, O. Marchut, M. Szczęsna-Antczak, S. Bielecki
Srebrne medale przyznano za rozwiązania:

1. Tilmet88 fatigue tester: K. Gniotek, H. Kapusta, J. Ku-
charska-Kot, J. Leśnikowski

2. Tekstroniczny system do kompensacji zmian tempera-
tury pododzieżowej: K. Gniotek, M. Frydrysiak

3. Tekstroniczny system do pomiaru wskaźników fizjolo-
gicznych człowieka: K. Gniotek, J. Zięba, J. Leśnikow-
ski, M. Frydrysiak

4. Nowy wieloenzymowy preparat dla przemysłu włókien-
niczego: R. Pyć, T. Antczak, H. Bratkowska, J. Leda-
kowicz, J. Lichawska, J. Lewandowska, B. Goetzen-
dorf-Grabowska, H.  Kluszczyk, A. Janicka

5. Stanowisko do badania bezprzewodowego zintegro-
wanego z systemem tekstronicznym: Ł. Tęsiorowski, 
K. Gniotek
Brązowy medal otrzymało rozwiązanie:

1. Tachometryczny programowalny zadajnik serwona-
pędu maszyny szyjącej: M. Rybicki, J. Leśnikowski, 
J. Zięba

Prezentacja rozwiązań z Politechniki Łódzkiej finan-
sowana była przez Dział Transferu Technologii PŁ w ra-
mach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Kreator Innowacyjności”. 

n Elżbieta Staryga



�1 ¯ycie Uczelni 3/2008
W Y D A R Z E N I A

W głównej siedzibie Telekomunikacji Polskiej w Warszawie odbyło się 
4 czerwca 2008 r. otwarcie ekspozycji „e-zdrowie w Ogrodach Innowacji”, 
poświęconej zastosowaniom elektroniki i telekomunikacji w opiece zdrowotnej 
i wspieraniu osób niepełnosprawnych. Warszawskie Ogrody Innowacji Gru-
py France Telecom to najmłodsza lokalizacja na świecie. Pozostałe miasta, 
w których funkcjonują Ogrody to: Issy-les-Moulineaux, Lannion, Rennes, Gre-
noble, Caen oraz Londyn, San Francisco, Tokio i Pekin. Jak mówią ich orga-
nizatorzy „Pokazujemy w nich jak świat będzie się komunikował w najbliższej 
przyszłości, a także za kilka, kilkanaście lat”. Spośród czterech referowanych 
w Warszawie prototypów trzy zostały zaprezentowane przez doktorantów 
z Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Dotyczyły one innowacyjnych 
sposobów komunikacji człowieka z komputerem.

Mgr inż. Aleksandra Królak zaprezentowała interfejs sterowany mrugnię-
ciami oczu, umożliwiający obsługę komputera osobom niepełnosprawnym. 
Opracowany system automatycznie monitoruje oczy osoby oraz wykrywa 
i interpretuje zamierzone mrugnięcia jako komunikaty przekazywane kompu-
terowi. Użytkownik nie musi korzystać z klawiatury ani myszy komputerowej. 
W rozszerzonej wersji aplikacja może pełnić funkcję edytora tekstu i wyszu-
kiwarki internetowej. Interfejs został zbudowany z kamery internetowej i kom-
putera typu notebook.

Mgr inż. Adam Kozłowski pokazał jak można sterować na odległość aplika-
cjami komputera za pomocą naturalnych dla człowieka gestów. Rozwiązanie to 
pozwala bez użycia myszy lub klawiatury np. obsługiwać przeglądarkę zdjęć, 
powiększać je i obracać. Prezentowany system składa się z komputera klasy 
PC oraz kamery internetowej, jak również ze specjalnych rękawic wyposażonych 
w diody LED zapewniające jak najlepszą możliwość rozpoznawania gestów.

Trzeci z naszych doktorantów Piotr Skulimowski przedstawił działanie pro-
gramu napisanego na platformę inteligentnego telefonu komórkowego, któ-
ry pełni funkcje asystenta osoby niewidomej, m.in. czyta nadesłane SMSy, 
nagłówki wiadomości ze stron internetowych, a także może służyć jako dyk-
tafon. Wadami dotychczas istniejących systemów udźwiękowiających jest 
skrótowość komunikatu dźwiękowego, czy też wielokrotny odczyt listy menu. 
Opracowany prototyp jest ich pozbawiony. Innowacyjność rozwiązania polega 
na zaprojektowaniu aplikacji realizujących podstawowe funkcje telefonu oraz 
funkcje dodatkowe (np. budzik, terminarz głosowy, kalkulator, dyktafon) w taki 
sposób, aby zapewnić łatwą i intuicyjną obsługę wyłącznie w oparciu o komu-
nikaty dźwiękowe, tj. bez potrzeby korzystania z wyświetlacza telefonu.

Czwarty projekt dotyczący telediagnozy mowy i słuchu został pokazany 
przez Politechnikę Warszawską.

Opracowania powstałe w Politechnice Łódzkiej ściśle wiążą się tematyką 
badawczą prac doktorskich wykonywanych w Zakładzie Elektroniki Medycz-
nej. Prezentowane prototypy spotkały się z dużym zainteresowaniem orga-
nizatorów ekspozycji i mają szanse być wdrażane – podkreśla dr hab. inż. 
Paweł Strumiłło, prof. PŁ – kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej. – Prace 
wdrożeniowe są planowane we współpracy ze specjalistycznym laboratorium 
transferu technologii Telekomunikacji Polskiej uruchamianym w Łódzkim Re-
gionalnym Parku Naukowo Technologicznym.

n Ewa Chojnacka

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie alternatywnymi in-
terfejsami człowiek-komputer, które umożliwiają bardziej natural-
ną komunikację człowieka z maszyną.

Doktoranci  
z Politechniki Łódzkiej 
w „Ogrodach Innowacji”

W II Konkursie o rektorskie pro-
jekty habilitacyjne dofinansowano 
czterech młodych naukowców, 
którzy pracują nad ukończeniem 
rozprawy habilitacyjnej.

Minister Edukacji Narodowej 
25 września br powołał dr. Jacka 
Stańdo z Centrum Nauczania Ma-
tematyki i Fizyki Politechniki Łódz-
kiej w skład Kapituły do Spraw Profe-
sorów Oświaty. Członkowie Kapituły 
wybierani są spośród osób będących 
uznanymi autorytetami w dziedzinie 
oświaty, a ich zadaniem jest ocena 
dorobku kandydatów do tytułu ho-
norowego profesora Oświaty. Prze-
wodniczącym Kapituły został prof. 
Edmund Wittbrodt (były Minister Edu-
kacji Narodowej) a zastępcą prze-
wodniczącego wybrano dr. Jacka 
Stańdo.

W Kapitule

Rektorskie granty przyznano: 
dr. inż. Rafałowi Kruszyńskiemu 
i dr. inż. Tomaszowi Manieckiemu 
z Instytutu Chemii Ogólnej i Eko-
logicznej Wydziału Chemicznego, 
dr. inż. Szymonowi Grabowskiemu 
z Katedry Informatyki Stosowanej 
Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki oraz dr. inż. 
Markowi Matejunowi z Katedry 
Zarządzania Wydziału Organizacji 
i Zarządzania.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy zarówno pasji badaw-
czej, przejawiającej się w innowacyj-
ności tematów projektów, jak i zapału 
w jej realizacji.

Warto podkreślić, że doktorzy, 
którzy otrzymali granty rektorskie za-
mykają już prace nad rozprawami ha-
bilitacyjnymi. Są to młodzi naukowcy, 
którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku 
życia. Pozostaje mieć nadzieję, że 
swoim przykładem zachęcą innych 
młodych badaczy Politechniki Łódz-
kiej do zdynamizowania prac nad 
swoimi karierami naukowymi.

n Joanna Kulesza

Projekty 
habilitacyjne 
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Jan Kubarski urodził się w 1950 r. 
w Łodzi. Studia na Wydziale Ma-
tematyczno-Fizyczno-Chemicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego skończył 
w 1974 r. Trzy lata później uzy-
skał stopień doktora w Instytucie 
Matematycznym Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Habilitował się 
w 1994 r., a od 1997 r. pracował 
na stanowisku profesora nadzwy-

Bogdan Rogowski jest absolwen-
tem Wydziału Budownictwa Lądo-
wego Politechniki Łódzkiej, rocznik 
1966. Będąc studentem, a później 
asystentem, rozwijał swoją wiedzę 
i warsztat badawczy przez studia 
matematyczne i kursy organizowa-
ne przez Instytut Matematyki PAN 
w Uniwersytecie Łódzkim.

Pracę w Politechnice Łódzkiej 
rozpoczął po ukończeniu studiów. 

10 czerwca 2008 r. Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie. Tytuł profesora w dziedzinie 
nauk matematycznych otrzymał

Prof. dr hab. Jan Kubarski
czajnego PŁ. Tytuł profesora uzyskał 
w grudniu 2007 roku.

Prof. Kubarski pracuje w Politech-
nice Łódzkiej od 1977 r. Specjalizuje 
się w geometrii i topologii różniczkowej. 
Główne zainteresowania dotyczą teorii 
algebroidów Liego i funktorów działają-
cych z różnych kategorii geometrycz-
nych (wiązek głównych, TC-foliacji, roz-
maitości Poissona, etc.) w tę kategorię. 

Od kilku lat współpracuje 
z prof. A.S. Mishchenko z Uniwer-
sytetu im. Łomonosowa w Moskwie. 
Wspólne badania dotyczą ciągów 
spektralnych i ich zastosowania 
w badaniach sygnatury algebroidów 
Liego. Współpraca z prof. N. Telema-
nem z Politechniki w Anconie (Wło-
chy) dotyczy liniowych quasi koneksji 
i ich związku z charakterem Cherna.

Prof. Kubarski ma w dorobku 40 
opublikowanych prac naukowych, 
spośród których 5 jest w monogra-
fiach zbiorowych wydanych głównie 
w World Scientific Publishing (Singa-

pure) i Kluwer Academic Publishers 
(Dordrecht).

Jest współautorem Encyklopedii 
Szkolnej „Matematyka” oraz skryptu. 

W 1997 r. kierował grantem KBN. 
Wypromował trzech doktorów. 

Odbył trzy krótkie wizyty jako vis-
iting professor na Uniwersytecie im. 
Łomonosowa (2004, 2007) oraz na 
Politechnice w Anconie (2005). 

Brał udział w blisko 50 międzyna-
rodowych konferencjach i kilku kon-
gresach (35 za granicą). Na 8 z nich 
był zaproszonym wykładowcą.

Prof. Kubarski zorganizował cykl 
corocznych konferencji międzyna-
rodowych z geometrii różniczkowej 
Geometry and Topology of Manifolds. 
Odbywają się one od 1998 r., a współ-
organizatorami są Uniwersytet Jagiel-
loński i AGH. Konferencja ta w roku 
2002 uczciła specjalnymi sesjami 
100-lecie urodzin wybitnego polskiego 
geometry prof. Stanisława Gołąba, zaś 
w roku 2005 poświęcona była 100-

31 stycznia 2008 r. Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie. Tytuł profesora w dziedzinie 
nauk technicznych otrzymał

Prof. dr hab. inż. Bogdan Rogowski
Doktorat na macierzystym wydzia-
le uzyskał w 1973 r., zaś habilitację 
w 1989 r. Od 1991 r. pracował na 
stanowisku profesora nadzwyczajne-
go. Tytuł profesora otrzymał 22 paź-
dziernika 2007 r.

Prof. B. Rogowski specjalizuje się 
w rozwiązywaniu zagadnień brze-
gowych dla materiałów sprężystych 
anizotropowych; w ostatnim okresie 
są to materiały elektro-magneto-ter-
mo-sprężyste. Badania te mają istot-
ne znaczenie dla rozwoju mechaniki 
pękania, mechaniki kompozytów, za-
gadnień kontaktowych i zastosowań 
materiałów piezoelektrycznych i piezo-
magnetycznych. Na szczególne osiąg-
nięcia naukowe składają się: badanie 
uściślonych teorii płyt anizotropowych 
oraz przedstawienie własnych rozwią-
zań z dziedziny mechaniki kontaktu 
i inkluzji na tle osiągnięć innych bada-
czy na świecie w dwóch monografiach 
opublikowanych w języku angielskim 
w roku 2006. Wśród tych osiągnięć 
są także fundamentalne rozwiązania 

znalezione w zagadnieniach spręży-
stości i termosprężystości mechaniki 
pękania oraz aktualnie rozwijane me-
tody analizy i rozwiązań zagadnień 
mechaniki pękania ciał elektro-mag-
neto-termo-sprężystych. Te ostatnie 
problemy, publikowane przez autora 
w czasopismach z listy filadelfijskiej, 
są niezwykle aktualne w literaturze 
światowej ze względu na stosowanie 
materiałów piezoelektrycznych i pie-
zomagnetycznych w medycynie, elek-
tronice i wielu dziedzinach techniki.

Wspólną cechą prac Bogdana Ro-
gowskiego jest dążenie do rozwiązań 
w postaci zamkniętej. Wyniki takie są 
coraz rzadsze w dobie dynamicznego 
rozwoju komputerów i numerycznych 
metod obliczeniowych. Wymagają 
ponadto gruntownej wiedzy matema-
tycznej. Waga takich rezultatów jest 
bardzo duża, są one bowiem wyko-
rzystywane przez numeryków do 
testowania otrzymanych przez nich 
wyników obliczeń.
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Urodził się w 1947 roku. Jest 
absolwentem Wydziału Mechanicz-
nego, który ukończył w 1972 roku. 
Karierę zawodową rozpoczął jesz-
cze przed obroną pracy dyplomowej, 
jako konstruktor w Centralnym Biurze 
Technicznym Maszyn Przemysłu 
Włókienniczego w Łodzi. W paździer-
niku 1972 roku został zatrudniony 
jako asystent w Instytucie Budowy 
Maszyn na Wydziale Mechanicznym 
PŁ, gdzie w 1980 roku obronił dok-
torat z zakresu budowy i eksploata-
cji maszyn. Habilitował się w 1992 
roku na Uniwersytecie Technicznym 
w Chemnitz (Niemcy) na Wydziale 
Budowy Maszyn, jako stypendysta 
DAAD. Od roku 1993, po przejściu 
na Wydział Budownictwa, Architek-
tury i Inżynierii Środowiska, jest kie-
rownikiem Katedry Techniki Ogrzew-
czej i Wentylacyjnej.

W pracy naukowej zajmuje się 
zagadnieniami konstrukcji, techno-
logii i eksploatacji przekładni zęba-
tych, badaniem właściwości tworzyw 
sztucznych i materiałów kompozy-
towych stosowanych w instalacjach 
i ich współpracą z innymi materia-
łami, w szczególności z betonem. 
Jest specjalistą w zakresie optymali-
zacji energetycznej i głośności pracy 
wentylatorów oraz wymiany masy 
i ciepła w obiektach przemysłowych 
i użyteczności publicznej. Pod jego 
kierunkiem prowadzone są także 
badania nad alternatywnymi (odna-
wialnymi) źródłami energii, takimi jak 
pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Prof. Sabiniak wypromował 4 dok-
torów. W dorobku publikacyjnym ma 
m.in. 187 artykułów, trzy monografie 
dotyczące przekładni zębatych, książ-
kę poświęconą klimatyzacji obiektów 
basenowych oraz rozdział o wentyla-
cji przemysłowej w książce „Higiena 
pracy”. Jest autorem, bądź współ-
autorem i kierownikiem ponad 350 
opracowań technicznych z dziedziny 
budowy maszyn, napędów, wentyla-
cji, klimatyzacji i ogrzewnictwa oraz 
gospodarki paliwowo-smarowniczej. 
Opatentował trzy wynalazki.

leciu urodzin prof. Charlesa Ehres-
manna, jednego z najwybitniejszych 
geometrów różniczkowych XX wieku. 
Specjalne sesje były współorganizo-
wane z Uniwersytetem w Tulusie.

Niezależnie od tego cyklu prof. 
Kubarski współorganizował także 
dwie inne konferencje w ramach 
Centrum Banacha.

Współredagował kilka tomów  cza-
sopism: Banach Center Publicationes, 
Universitatis Iagellonicae Acta Mathe-
matica i Central European Journal of 
Mathematics, w których drukowane 
były materiały pokonferencyjne.

W latach 2000-2002 był prodzie-
kanem ds. nauki Wydziału Fizyki 
Technicznej, Informatyki i Matematyki 
Stosowanej. Był stypendystą rządu fran-
cuskiego podczas Europejskiego Kon-
gresu Matematycznego (Paryż, 1992). 
Od końca 2004 r. do marca 2006 r. był 
docentem w Instytucie Matematycznym 
PAN w Warszawie na okresowym sta-
nowisku badawczym (z konkursu).

Bogdan Rogowski jest autorem 
ponad 120 i współautorem kilkuna-
stu prac naukowych publikowanych 
w renomowanych czasopismach za-
granicznych i polskich. Wyniki prac 
badawczych prezentował na konfe-
rencjach (ponad 50 referatów). Wy-
promował trzech doktorów.

W latach 1986-1990 był zastępcą 
dyrektora ds. kształcenia w Instytucie 
Inżynierii Budowlanej PŁ, w latach 
1993-96 był prodziekanem ds. na-
uki Wydziału Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska oraz 
członkiem Senatu PŁ. Przez wiele 
lat był redaktorem działowym Ze-
szytów Naukowych „Budownictwo”. 
Jest odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi (1987) i Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (1994). Za pracę 
dydaktyczno-wychowawczą był wie-
lokrotnie nagradzany przez Rektora 
PŁ. W latach 1974 i 1984 otrzymał 
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za osiągnięcia naukowe.

Działalność naukową prowadzi 
m.in. we współpracy z Uniwersytetem 
Technicznym w Chemnitz i Wyższą 
Szkołą Inżynierską w Merseburgu 
(Niemcy), Akademią Marynarki Wo-
jennej, Akademią Morską w Gdyni, 
Politechniką Świętokrzyską.

Był kierownikiem dwóch grantów 
KBN i współwykonawcą w dziewię-
ciu innych, dotyczących przenosze-
nia napędów i współpracy tworzyw 
sztucznych z innymi materiałami.

Jest członkiem wielu organizacji 
naukowych i zawodowych: Balkan 
Academy of Sciences, New Culture 
and Sustainable Development, Sek-
cja Tribologii i Eksploatacji Maszyn 
Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Na-
wigacji Polskiej Akademii Nauk, Ko-
misja Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej Polskiej Akademii 
Nauk (członek Prezydium Oddziału 
Łódzkiego). Działa w Komisji Prze-
kładni Zębatych Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, jest dyplomo-
wanym rzeczoznawcą SIMP (NOT) 
w zakresie gospodarki paliwowo-
smarowniczej oraz napędów.

Wielkimi pasjami Grzegorza Sa-
biniaka są żeglarstwo i narciarstwo. 
Nie tylko uprawia czynnie obie te 
dziedziny, ale także jako instruktor 
szkoli innych. Od wielu lat ma patent 
jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. 
Gra w reprezentacji koszykówki old-
bojów Politechniki Łódzkiej.

Tytuł profesora nauk technicznych 23 lipca 2008 r. otrzymał

Prof. dr hab. inż. 
Henryk Grzegorz Sabiniak
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Grzegorz W. Bąk urodził się 
w 1949 r. w Tomaszowie Mazowie-
ckim. Ukończył studia w zakresie 
fizyki na Wydziale Matematyczno-
Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego, jednak pracę magisterską 
„Badanie przewodnictwa cienkich 
warstw polistyrenu w różnych tempe-
raturach” wykonał w Instytucie Fizyki 
Politechniki Łódzkiej, gdzie w 1972 r. 
rozpoczął pracę jako asystent. 
W 1979 r. obronił pracę doktorską 

30 lipca 2008 r. tytuł profesora nauk fizycznych z rąk Prezydenta RP odebrał

Prof. dr hab. Grzegorz Władysław Bąk
„Przewodnictwo zmiennoprądowe 
polikrystalicznych warstw p-trójfeny-
lu”. W roku akademickim 1983/84 od-
był roczny staż naukowy w Chelsea 
College, University of London (w la-
boratorium prof. A. K. Jonschera, 
późniejszego Doktora Honoris Cau-
sa Politechniki Łódzkiej), zaś w roku 
1989 odbył semestralny staż naukowy 
w Instytucie Fizyki Politechniki Gdań-
skiej (w laboratorium prof. Kalinow-
skiego). W 1994 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego za rozprawę 
„Właściwości dielektryczne wybra-
nych węglowodorów aromatycznych 
w zakresie niskich częstotliwości”. 
W 1995 r. odbył dwumiesięczny staż 
naukowy w Royal Holloway and Bed-
ford New College (University of Lon-
don). Od 1997 r. jest zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwyczajne-
go Politechniki Łódzkiej. 

Badania naukowe prof. Grzego-
rza W. Bąka obejmują różnorodne 
zagadnienia fizyki dielektryków ze 

szczególnym uwzględnieniem właści-
wości fizycznych cienkich warstw die-
lektryków i zastosowań szerokopas-
mowej spektroskopii dielektrycznej 
do badań materii skondensowanej.

Pełnił szereg funkcji organizacyj-
nych na uczelni. Był kierownikiem 
Zespołu Fizyki Dielektryków w Insty-
tucie Fizyki PŁ, w latach 1997-2004 
był zastępcą dyrektora Instytutu Fi-
zyki PŁ ds. naukowych, członkiem 
Senatu Politechniki Łódzkiej w ka-
dencjach 1999-2002 i 2002-2005. 
W latach 2002-2005 był prodzieka-
nem Wydziału Fizyki Technicznej, 
Informatyki i Matematyki Stosowanej 
ds. naukowych, a w kadencji 2008-
2012 został wybrany na dziekana 
Wydziału FTIMS.

Od 1998 r. jest członkiem Komi-
tetu Naukowego międzynarodowej 
konferencji „Dielectric and Related 
Phenomena”. W 2000 r. był przewod-
niczącym Komitetu Organizacyjnego 
tej konferencji.

Marek Snycerski urodził się 
w 1948 r. w Bielsku-Białej. Dyplom 
magistra inżyniera włókiennika na 
specjalności mechaniczna technologia 
włókna otrzymał na Wydziale Włókien-
niczym Politechniki Łódzkiej w 1973 r. 
Pracę zawodową w Politechnice Łódz-
kiej rozpoczął w Instytucie Mechanicz-
nej Technologii Włókna w 1973 r. Na 
Wydziale tym uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych w 1982 r. i doktora 

29 lutego 2008 r. Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk 
technicznych otrzymał

Prof. dr hab. inż. Marek Snycerski
habilitowanego w 1996 r. Na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego PŁ zo-
stał powołany w roku 2000. Obecnie 
jest zastępcą dyrektora w Instytucie 
Architektury Tekstyliów na Wydziale 
Technologii Materiałowych i Wzorni-
ctwa Tekstyliów.

Prof. Marek Snycerski prowadzi 
wykłady z zakresu: włókienniczej in-
żynierii mechanicznej, budowy i tech-
nologii tkanin, specjalnych wyrobów 
włókienniczych. Jest autorem prac 
badawczych, projektowych, doświad-
czalno-konstrukcyjnych, grantów kra-
jowych i zagranicznych oraz ponad 
140 publikacji z zakresu budowy 
tekstyliów, technologii włókienniczej, 
konstrukcji maszyn i metod badaw-
czych we włókiennictwie. Wypromo-
wał 48 inżynierów i magistrów inży-
nierów włókienników. Jest doradcą 
naukowym zaplecza badawczego 
przemysłu włókienniczego, konsul-
tantem technologicznym wielu przed-
siębiorstw włókienniczych. 

W obszarze zainteresowań prof. 
Snycerskiego są nowe struktury i za-
stosowania tekstyliów, kształtowanie 
właściwości użytkowych wyrobów 
włókienniczych, informatyka i budowa 
maszyn. Do ważniejszych osiągnięć 
naukowo-badawczych należą: opis 
struktury i sformułowanie podstaw 
projektowania precyzyjnych nawojów 
krzyżowych i nawijanych struktur fil-
tracyjnych, badania nad ogranicze-
niem destrukcyjnej roli barier ciernych 
w procesach włókienniczych, bada-
nie zjawiska i sposobów ograniczenia 
elektryzacji wyrobów włókienniczych, 
specjalne struktury tekstyliów tkanych 
do zastosowań w kompozytach. 

Jest laureatem nagród za działal-
ność naukowo-badawczą, trzykrot-
nym laureatem Światowej Wystawy 
Wynalazków, Badań Naukowych 
i Nowych Technologii Brussels-Eu-
reka i dwukrotnym laureatem wyróż-
nienia Łódzkie Eureka.
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Konferencja odbyła się nad Zalewem Sulejowskim 
w Smardzewicach w dniach 28-30 maja 2008 r. Jej 
celem była prezentacja wyników badań oraz dyskusja 
na temat wpływu dynamicznego rozwoju sektora wyso-
kich technologii na zarządzanie przedsiębiorstwami we 
wszystkich obszarach współczesnej gospodarki. Patronat 
nad Konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkie-
go, a Honorowymi Przewodniczącymi byli prof. Zofia Mi-
kołajczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Bogdan Nogal-
ski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Stanisław Sudoł 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zgłoszonych zostało 117 referatów, które opublikowa-
no w 3 monografiach: „Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w warunkach rozwoju wysokich technologii”, „Teoria 
i praktyka zarządzania rozwojem organizacji” (obie pod 
redakcją Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-
Bielawskiej) oraz „Zarządzanie innowacjami w przed-
siębiorstwie” (pod redakcją Stefana Lachiewicza, Anny 
Adamik i Marka Matejuna). W konferencji wzięło udział 
80 osób. Byli to przede wszystkim pracownicy naukowo- 
-dydaktyczni większości polskich uczelni, praktycy gospo-
darczy oraz przedstawiciele łódzkich ośrodków transferu 
technologii.

Konferencja rozpoczęła się od dyskusji o rozwoju 
przedsiębiorstwa w warunkach wzrostu wysokich techno-
logii. Referaty wygłosili znakomici profesorowie z zakresu 
nauk o zarządzaniu. Prof. Zofia Mikołajczyk poruszyła 
problem metodologii nauki zarządzania jako niezbędne-
go elementu jej teorii i praktyki, prof. Bogdan Nogalski 
przedstawił koncepcję trygonu zarządzania organizacjami 
gospodarczymi, prof. Rafał Krupski starał się odpowie-
dzieć na pytanie, czy strategia powinna być zbilansowana 
czy oportunistyczna? Prof. Cezary Suszyński przedstawił 
ewolucję kategorii przedsiębiorstwa w perspektywie za-
rządzania przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. 

Drugiego dnia odbył się panel dyskusyjny, który po-
prowadził prof. Jan Jeżak. Wzięli w nim udział praktycy 

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej zorganizowała II ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Za-
rządzanie rozwojem organizacji”. Jej tematem było „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju 
wysokich technologii”.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

gospodarczy: Andrzej Moszura – prezes Philips Lighting 
Pabianice, Wojciech Kolignan – członek zarządu Pabiani-
ckich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., przedsta-
wiciele łódzkich ośrodków transferu technologii: dr hab. 
Krzysztof Jóźwik – członek zarządu Łódzkiego Regio-
nalnego Parku Naukowo-Technologicznego, dr Dariusz 
Trzmielak – dyrektor Centrum Transferu Technologii Uni-
wersytetu Łódzkiego oraz Konsul Honorowy Austrii w Ło-
dzi i Rektor Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu prof. 
Szczepan Miłosz. Dyskusja poświęcona była wdrażaniu 
wysokich technologii do przedsiębiorstw, barierom i roli 
kadry kierowniczej w tym procesie oraz wpływowi rozwo-
ju sektora wysokich technologii na proces zarządzania 
w przedsiębiorstwach. Poglądy na te tematy wymieniali 
praktycy zarządzania i pracownicy naukowo dydaktyczni.

Tematyka sesji w kolejnych dniach konferencji dotyczy-
ła zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, roli zaso-
bów ludzkich w warunkach rozwoju wysokich technologii, 
oraz wybranym dziedzinom i metodom zarządzania rozwo-
jem organizacji. Przedstawione w nich referaty stanowiły 
pole do dyskusji naukowej i refleksji na temat kierunków 
rozwoju wiedzy i praktyki z zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii.

Pomiędzy obradami naukowymi uczestnicy konferen-
cji brali udział w licznych imprezach towarzyszących, 
m.in. w wycieczce do skansenu Pilicy i Błękitnych Źródeł, 
w uroczystej kolacji w stylu hawajskim oraz w biesiadzie 
z muzyką na żywo. Imprezy te dodatkowo wzmocniły na-
wiązane wcześniej dobre kontakty między uczestnikami 
konferencji i na pewno przyczyniły się do skierowanych 
w stronę organizatorów licznych słów uznania.

Konferencję sponsorowały firmy: Dalkia Łódź S.A., 
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Philips 
Lighting Pabianice, Polska Grupa Energetyczna, Przed-
siębiorstwo Instalacyjno Budowlane Karolczak oraz TER-
MER McM sp. z o.o.

n Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rozwój zrów-
noważony. Uwarunkowania organizacyjne i techniczne” 
zorganizowali wspólnie przyszli menedżerowie i mechani-
cy. Koła Naukowe: PPT Podstawowych Problemów Tech-
niki oraz LBT Ludzie-Biznes-Technologie działające na 
Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Koło Naukowe 
Energetyków z Instytutu Maszyn Przepływowych Wydzia-
łu Mechanicznego zaprosiły do dwudniowej debaty (15-
16 maja 2008 r.) młodych pracowników nauki, studentów, 
doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu. Uczestni-
czyło w niej około 30 osób z różnych uczelni i ośrodków 
akademickich całej Polski, w tym m.in. z Politechniki 
Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu i innych. Na konferencji zaprezentowane 
zostały osiągnięcia z zakresu technologii pozyskiwania 

Młodzi o zrównoważonym rozwoju
i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także 
elementy zarządzania związane z tworzeniem „zielonej 
energii”. Konferencja łączyła w sobie teoretyczne i prak-
tyczne aspekty – drugiego dnia uczestnicy spotkania od-
wiedzili Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi. 

W ramach konferencji wydana została monografia pod 
redakcją prof. PŁ Ryszarda Grądzkiego zatytułowana 
„Rozwój zrównoważony. Uwarunkowania organizacyjne 
i techniczne”. 

Organizatorom sprawiły satysfakcję miłe słowa ze strony 
uczestników konferencji. Mamy nadzieję, że jest to dobry 
początek dalszej współpracy między naszymi uczelniami. 
W przyszłym roku planujemy kolejną edycję konferencji, 
która sprawdziła się jako bardzo dobre forum wymiany do-
świadczeń i poszerzania wiedzy na omawiane tematy.

n Joanna Stiller, Jacek Gralewski
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Na seminarium dyskutowaliśmy o innowacyjnych tech-
nologiach w dziewiarstwie i rozwoju przemysłu włókienni-
czego. Spotkanie miało charakter naukowy i integracyjny. 
Wzięło w nim udział 32 studentów, którzy zaprezentowali 
20 referatów. Przedstawiono między innymi pracę na te-
mat kolumienkowych dzianin dystansowych przeznaczo-

O energii można obecnie mówić bez przerwy, a i tak 
nie wyczerpie się wszystkich problemów z nią związanych. 
Wszyscy rozważają jak najefektywniej ją produkować, ale 
oszczędności i to znacznie większe można osiągnąć po 
stronie jej wykorzystania. Dotyczy to szczególnie tych 
wszystkich obszarów, które wykorzystują energię w pro-
cesach technologicznych. W hotelu Centrum w Łodzi 
w dniach 15-17 września 2008 r. zebrało się grono sie-
demdziesięciu uczonych reprezentujących 8 krajów Eu-

Koło Naukowe Dziewiarzy działające przy Katedrze Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich 
jest jednym z najbardziej aktywnych na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Teksty-
liów i najliczniejszym w Politechnice Łódzkiej (prawie 50 członków). 
W Jastrzębiej Górze studenci zorganizowali III Seminarium Naukowe zatytułowane

Nowe techniki i technologie w dziewiarstwie
nych na materace zdrowotne oraz omówiono nowoczesne 
instrumenty służące do ich modelowania w układzie 3D. 
Omówiono dziane wyroby dekoracyjne i bezszwowe oraz 
tekstylne wyroby typu „High – tech”, a także surowce eko-
logiczne w wyrobach dziewiarskich oraz nowe struktury 
przędz fantazyjnych wykorzystywane na płaskich szydeł-
karkach komputerowych. Zaprezentowano wyniki badań 
tkanin lewo-prawych wykonanych z przędz wytworzonych 
techniką dziania. Z wielką uwagą wysłuchano referatów 
mówiących o historii i sposobie tworzenia biustonoszy, 
tekstylnych ozdób szyi noszonych przez mężczyzn, a tak-
że historii ubioru plemion Ameryki Łacińskiej. 

W związku z tym, że członkami Koła są także studenci 
innych specjalności niż dziewiarstwo, wysłuchaliśmy tak-
że referatów o nowych technikach drukowania płaskich 
wyrobów włókienniczych, czy wykorzystaniu laserów 
w przemyśle tekstylnym. Dodatkowe wystąpienia mieli 
sponsorzy seminarium. Żywa dyskusja i liczne pytania 
udowodniły, że tego typu spotkania są celowe i pożytecz-
ne. Wszystkie referaty zostały zamieszczone w materia-
łach seminaryjnych.

Odwiedziliśmy też Zakład Dziewiarski „Fala”, który 
specjalizuje się w produkcji dzianin i wyrobów z frotté 
strzyżonej.

Uczestnicy 
seminarium

foto: Grzegorz 
Bednarski

O energii raz jeszcze
ropy oraz Chiny i USA. Obradowali w ramach ósmego 
już międzynarodowego sympozjum SYMKOM’08, którego 
organizatorem był Instytut Maszyn Przepływowych Poli-
techniki Łódzkiej.

Tematyka, która była prezentowana i dyskutowana 
w trakcie obrad, dotyczyła najnowszych osiągnięć w bu-
dowie i eksploatacji maszyn przepływowych, zwłaszcza 
turbin, pomp i sprężarek oraz we współczesnych syste-
mach pozyskiwania i przetwarzania energii, w tym energii 
odnawialnej. Modele dwu- i trójwymiarowe przepływu, ich 
eksperymentalna weryfikacja i zastosowania w projekto-
waniu maszyn, problemy niestacjonarności, oddziaływa-
nia z „ciałem” maszyny i wynikające z tego hałas i ob-
niżenie sprawności, metrologia przepływów i diagnostyka 
maszyn to niezwykle istotne zagadnienia, które w chwili 
obecnej mają znaczenie naukowe i aplikacyjne. Skraca 
się w ten sposób droga od osiągnięć naukowych do ich 
zastosowania w praktyce inżynierskiej. Cieszy to nie tyl-
ko naukowców, bo przekłada się to w prosty sposób na 
czystsze środowisko, oszczędności w wykorzystywaniu 
energii oraz taniej produkowaną energię – jest więc po-
żyteczne dla wszystkich.

Sympozjum to nie tylko nauka – w tej edycji specjalna 
sesja zorganizowana w Instytucie Maszyn Przepływowych 

Otwarcie konfe-
rencji SYMKOM. 
Dr hab. K. Jóźwik, 
prof. J. Krysiński.

foto: Michał Błaszczyk
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Uczniowie przedstawiają swoje prace, najczęściej dyplomowe, przede wszyst-
kim w formie pokazu mody, na którym modelki prezentują kreacje, często przy 
znakomitej choreografii i wspaniałej oprawie muzycznej. Obok tej najbardziej wi-
dowiskowej formy wystawiane są również stacjonarne ekspozycje tekstylne, pla-
katy, uczniowie chwalą się też opracowanymi programami komputerowymi.

Seminarium Textil 2008 „Odzież na dziś i jutro” zorganizowane na Wydziale 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w dniu 24 kwietnia 2008 r.  
rozpoczęto od pokazów mody, które przygotowały: Zespół Szkół Odzieżowych im 
Wł. Reymonta w Poznaniu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi.

Seminarium było wzbogacone o referaty pracowników Wydziału oraz pro-
jekcje filmów: „Niezwykłe włókna” i „Inteligentne ubranie” obrazujące nowator-
skie kierunki prowadzonych na Wydziale prac badawczo-naukowych. Była to 
wyśmienita okazja do przekazania uczniom kompleksowej informacji o kierun-
kach studiowania na Wydziale i specyfice poszczególnych specjalności. Do-
datkowo, podczas zwiedzania Wydziału uczniowie zapoznali się z wybranymi 
obszarami prowadzonych prac badawczych.

Seminarium doskonale wpisało się w program VIII Festiwalu Nauki Tech-
niki i Sztuki „Łódź w nauce i sztuce europejskiej”, który zorganizowany został 
w Łodzi w dniach 21 - 28 kwietnia 2008 roku.

Jest to dla Wydziału ważne wydarzenie, stanowi ono bowiem znakomi-
tą formę promocji, stwarza uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu 
z uczelnią, nauczycielami akademickimi i studentami. W seminarium uczest-
niczyło 500 uczniów z dwudziestu szkół średnich z całej Polski.

Do oceny komisji konkursowej przedstawiono ok. 45 prac. W katego-
rii „Ekspozycje modelowe prezentowane na modelkach” pierwszą nagrodę 
przyznano pracy zbiorowej z Zespołu Szkół Projektowania i stylizacji ubioru 
w Sosnowcu za kolekcję pt. „Filcowa rapsodia”. Wśród „Ekspozycji modelo-
wych prezentowanych stacjonarnie” najwyższe uznanie wzbudziła praca pt. 
„Modne kuszenie” wykonana przez Małgorzatę Nocek z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych w Tarnowie. W kategorii „Plakat” za najlep-
szy uznano pracę pt. „Czyja to broszka” Katarzyny Zięby z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Wśród „Programów 
komputerowych” najwyżej oceniono pracę pt. „Kto szyje szaty dla króla” 
przedstawioną przez Ewę Lisowską i Kamila Jakóbczyka z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi.

Organizację Seminarium współfinansowali: Urząd Miasta Łodzi – Wydział Edu-
kacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie Włókienników Polskich.

Sponsorami nagród dla laureatów konkursu były firmy tekstylne z regionu 
łódzkiego: Rawa Mode Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, Krawiectwo – Zbi-
gniew Dębowski w Łodzi, PPH POLSTYL w Kaliszu oraz firma komputerowa 
Komex K. Koman sp. j. w Łodzi.

n Bogusław Ignaczak

Na zakończenie seminarium było 
nam niezwykle miło usłyszeć słowa 
uznania, jakie padły z ust mgr. inż. 
Krzysztofa Szarskiego, właściciela fir-
my „Knittex” – jednego z największych 
producentów wyrobów pończoszni-
czych w Europie Środkowej – oraz 
mgr. Pawła Zygmunta, Prezesa Za-
rządu firmy „Elmatex”. Obaj pochwalili 
poziom i trafny dobór tematyki oraz 
organizację spotkania i stwierdzili, 
że młodzi, wykształceni ludzie, pełni 
polotu i zapału powinni bez problemu 
znaleźć wymarzone miejsce pracy: 
„To Wy przecież w niedalekiej przy-
szłości będziecie decydować o losie 
włókiennictwa w Polsce”.

W czasie przeznaczonym na wy-
poczynek odwiedziliśmy fokarium 
i Muzeum Rybołówstwa na Helu. 
Wieczorem przy ognisku dopisywał 
nam humor i wesoło się bawiliśmy, 
a rozstaniu towarzyszyły zapewnie-
nia o zorganizowaniu kolejnego spot-
kania w nowym roku akademickim.

W imieniu organizatorów i uczest-
ników seminarium, dziękujemy spon-
sorom, bez których nasz wyjazd 
byłby niemożliwy. Były to firmy: „Knit-
tex”, „Elmatex”, „Stoll”, „Hurtimex”, 
„W. Rosiński”, „Camela” oraz Rektor 
PŁ i Dziekan Wydziału. 

n Beata Nowak

poświęcona była pamięci zmarłego 
w październiku 2007 roku pierwsze-
go dyrektora Instytutu, prof. Władysła-
wa Rudolfa Gundlacha. Wspomnienia 
o profesorze przygotował Jego na-
stępca, późniejszy czterokrotny rektor 
Politechniki Łódzkiej, prof. Jan Kry-
siński, a w dyskusji głos zabrało kilku 
Jego uczniów, nie tylko z Polski.

Czas spędzony w Łodzi umilił także 
koncert związany bezpośrednio z Ło-
dzią – miastem czterech kultur. Dobra-
ny specjalnie repertuar nawiązywał do 
przeszłości Łodzi, ale jednocześnie był 
promocją na przyszłość, jako Europej-
skiej Stolicy Kultury w roku 2016.

Sympozjum SYMKOM, to już trady-
cja, którą należy szanować i podtrzymy-
wać. Kolejne międzynarodowe spotkanie 
odbędzie się w roku 2011 i organizator 
– Instytut Maszyn Przepływowych – za-
prasza wszystkich do Łodzi.

n Krzysztof Jóźwik 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechni-
ki Łódzkiej od 2001 roku corocznie z powodzeniem organizuje cyklicz-
ne seminaria „Textil”. Są to ogólnopolskie spotkania uczniów i nauczy-
cieli ze szkół średnich o profilu włókienniczym, głównie odzieżowych.

Odzież na dziś i jutro
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Przytoczony wyżej tytuł znanej komedii angielskiej 
z 1969 r, obrazującej perypetie amerykańskich turystów 
w czasie wycieczki „Europa w 2 tygodnie” jak najbardziej 
pasuje do podróży Łodzian biorących udział w projekcie 
EUroads 2008. Właśnie we wtorek 15 lipca gościliśmy 
bowiem w stolicy Belgii Brukseli. Na tym jednak podo-
bieństwa z filmem się kończą. Zwiedzanie Europy nie 
było głównym celem naszej podróży. Pomysł był inny – 
prezentacja Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
Jego autorem był student Wydziału Organizacji i Zarzą-
dzania PŁ Michał Wasilewski. Również za planowanie 
i organizację wyprawy wzięli się studenci naszej uczelni 
– członkowie Stowarzyszenia „Edukacja i Kultura”. Przy 
okazji postanowili promować Politechnikę Łódzką w Eu-
ropejskich miastach. To właśnie nasi żacy stanowili naj-
liczniejszą grupę spośród 34 studentów łódzkich uczelni 
biorących udział w projekcie.

Dobór miejsc, które odwiedziliśmy – Essen, Amster-
dam, Bruksela, Lille, Paryż, Lyon, Genua, Maribor, Pesz, 
Koszyce, Preszov – nie był przypadkowy. Te miasta 
w przeszłości zdobyły już tytuł Europejskiej Stolicy Kul-
tury lub dopiero do niego aspirują.

Organizatorzy wyjazdu postawili na bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami odwiedzanych miast – na popular-
nych deptakach, w centrach turystycznych czy parkach 
organizowano prezentacje i happeningi. Zapraszaliśmy 
przechodniów do wspólnej zabawy. Można było ułożyć 
trójwymiarowe puzzle obrazujące najpiękniejsze i naj-
bardziej charakterystyczne zakątki naszego miasta, czy 
zagrać w łódzkiego twistera (rodzaj gry sprawnościowej). 
Najmłodsi uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności 

2 tygodnie, 8 państw, 11 miast, 5100 kilometrów – to chyba najważniejsze liczby projektu EUroads 
2008 promującego Łódź jako Europejską Stolicę Kultury 2016.

Jeśli dziś wtorek to jesteśmy w Belgii
w niełatwej sztuce układania origami. Nad wszystkim czu-
wał Kapitan Kultura – łódzki superbohater, który narodził 
się specjalnie, aby promować Łódź ESK 2016.

Nasi studenci dumnie paradowali po ulicach w studen-
ckich togach rozmawiając z przechodniami, rozdając ulotki 
i drobne gadżety oraz częstując ich krówkami z logo Poli-
techniki. W Lyonie happening zorganizowaliśmy wspólnie 
z gospodarzami (to partnerskie miasto Łodzi aspiruje do 
tytułu ESK 2013), spotkaliśmy się też z polskim konsulem 
generalnym Piotrem Adamiukiem. W Paryżu nie mogło 
zabraknąć wspólnego zdjęcia pod wieżą Eiffla.

Każdy, kto brał udział we wspólnej zabawie, zaprasza-
ny był do podpisania się na planszy z zarysem Europy, 
zaznaczoną na mapie Łodzią i miastem, w którym się 
aktualnie znajdowaliśmy. Była to symboliczna forma po-
parcia dla kandydatury Łodzi. Pod koniec happeningów 
na niemałej planszy zawsze brakowało miejsca, żeby zło-
żyć kolejny podpis. Nawet kapryśna pogoda nie ostudziła 
naszego zapału. Podczas wizyty na Słowenii, Węgrzech 
i Słowacji poznaliśmy chyba wszystkie występujące 
w przyrodzie formy deszczu – na przemian cały czas 
lało, padało, siąpiło, mżyło, kropiło… Zgodnie jednak 
z porzekadłem „student wszystko zniesie” oraz refrenem 
popularnej piosenki: „Show must go on!” – wszystkie za-
planowane imprezy doszły do skutku, a co więcej, spot-
kały się z bardzo przychylnym przyjęciem mieszkańców 
odwiedzanych miast.

Nasi południowi sąsiedzi byli bardzo gościnni – w Pre-
sovie spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnych władz. 
Zaprezentowali oni swoją strategię promocji miasta jako 
Europejskiej Stolicy Kultury 2013. Różni się ona znacznie 
od strategii przyjętej przez Łódź – jest skierowana prak-
tycznie tylko do Słowaków i ma charakter głównie lokalny.

W Koszycach happening odbył się w samym centrum 
miasta na specjalnie przygotowanej scenie, nieopodal 
„tańczącej fontanny” – jednej z największych atrakcji tu-
rystycznych tego słowackiego miasta.

Projekt EUroads 2008 spotkał się z dużym zaintereso-
waniem łódzkich mediów. Ich przedstawiciele byli także 
wśród uczestników wyprawy. Dziennikarz łódzkiej „Gaze-
ty Wyborczej”, reporter „Radia Łódź” oraz przedstawiciele 
portalu internetowego mmlodz.pl na bieżąco nadawali ob-
szerne relacje z przebiegu promocji, imprez i prezentacji. 
Mimo napotkanych niedogodności i niewygód, (w trakcie 
dwutygodniowej podróży spędziliśmy w autokarze łącznie 
154 godziny), każdy z uczestników zapytany, czy zdecy-
dowałby się jeszcze raz na podobny szalony maraton, 
bez wahania odpowiadał: TAK! Jak widać warto organi-
zować tego typu imprezy, które są niepowtarzalną okazją, 
aby w odmienny sposób zaprezentować nasze miasto 
jako europejską metropolię i prężnie działający ośrodek 
życia akademickiego.

n Grzegorz Gawlik

Studenci promują 
PŁ pod wieżą 
Eiffla

foto: Grzegorz Gawlik



�� ¯ycie Uczelni 3/2008
S T U D E N C I

Fizyka techniczna jest potocznie uznawana za kieru-
nek trudny i wymagający. Może i tak jest, ale nie można 
zapomnieć o tym, że jeśli coś nas pochłonie i stanie się 
naszą pasją, to zrozumiemy najtrudniejsze nawet twier-
dzenia bez większego wysiłku. Powiem więcej, proces ich 
poznawania może być bardzo ciekawy i wciągający – tak 
było w moim przypadku.

Moja przygoda z fizyką rozpoczęła się wraz z podję-
ciem studiów na Wydziale FTIMS. Zajęcia były interesują-
ce, ale miały typowe wady zajęć akademickich. Kojarzyły 
się głównie z wczesnym wstawaniem, kolokwiami i sesją. 
Na szczęście niedawno miałam okazję poznać tę naukę 
„od kuchni”.

Chociaż wcześniej wiedziałam, że w Instytucie Fizyki 
aktywnie pracuje Koło Naukowe Fizyków „Kot Schrödin-
gera”, to do działania przekonała mnie dopiero koleżanka, 
która od roku uczestniczy w spotkaniach koła. Z wielką 
pasją mówiła o niezależności Koła i o tym, że możemy 
rozwijać się w każdym kierunku. Wiedziałam też o Pikni-
ku Naukowym, który miał być zorganizowany w czasie 8. 
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Manufakturze. Bardzo 
chciałam wspólnie z innymi wziąć w nim udział. Zaczęli-
śmy myśleć nad ciekawym i efektownym doświadczeniem, 
które pobudziłoby gości Manufaktury do własnych przemy-
śleń. Chcieliśmy, aby przy okazji było ono dla nas poważ-
nym wyzwaniem. Razem z kolegą z grupy wymyśliliśmy 
coś idealnego – jonolot. Tematyka silnika jonowego wydała 
nam się bardzo nowoczesna i interesująca.

Przygotowania pokazów

Spotykaliśmy się regularnie, by rozmawiać o sprawach 
organizacyjnych i przygotowywanych przez nas doświad-

Wrażenia po festiwalu nauki oczami jednego z uczestników

Mamy kota na punkcie fizyki
czeniach – często toczyliśmy prawdziwą „burzę mózgów”, 
jednakże pracą nad swoim pokazem każdy zespół zaj-
mował się sam. Niektórzy pracowali w pomieszczeniu 
specjalnie do tego przeznaczonym, inni we własnym 
zakresie, czyli w piwnicach, na podwórkach lub u sąsia-
da. Wielu skorzystało z nieocenionej pomocy warsztatu 
Instytutu Fizyki kierowanego przez inż. Wojciecha Grzy-
ba. Zaangażowanie wszystkich 20 grup było ogromne. 
Niejednokrotnie pracowaliśmy nad swoimi wynalazkami 
bez wytchnienia – od rana do wieczora – czasem było to 
kosztem ważnego wykładu lub ćwiczeń. Inna sprawa, że 
w trakcie realizowania projektu wertowaliśmy całe stosy 
książek, by jeszcze lepiej zrozumieć zjawisko, które chce-
my wywołać i dowiedzieć się dlaczego nam to się jesz-
cze nie udało. I to był ten moment, kiedy z liczb, wzorów 
i twierdzeń ukazała nam się prawdziwa fizyka. Ta sama, 
która potrafiła olśnić biednego chłopaka uczącego się na 
introligatora – Michaela Faradaya, zwanego dziś ojcem 
elektromagnetyzmu. Jest on niesamowitym przykładem 
genialnego fizyka-samouka, który po prostu bawił się zja-
wiskami posługując się tylko swoją intuicją. Podobnie jak 
on, próbowaliśmy przeróżnych ustawień i konfiguracji na-
szego układu. I to jest właśnie fizyka, która potrafi urzec! 
Wzory i prawa są ważne, ale można je docenić dopiero 
wtedy, gdy opisują one coś, co można zobaczyć na włas-
ne oczy. Wiele osób przyznało nawet, że w trakcie przy-
gotowywania doświadczenia zrozumiały wreszcie coś, co 
wcześniej umiały tylko napisać na potrzeby kolokwium. 

Czas płynął, data festiwalu zbliżała się nieuchronnie, 
a my denerwowaliśmy się coraz bardziej, szczególnie 
gdy coś nie wychodziło. Na szczęście wszyscy zdążyli na 
czas i doświadczenia były świetnie przygotowane wraz 
ze szczegółowym ich opisem i jednolitą oprawą graficz-
ną całej wystawy. Otrzymaliśmy dużą pomoc finansową 
uczelni i sponsorów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Fizyka w Manufakturze

W sobotę 26 kwietnia nadszedł wreszcie oczekiwany 
Piknik w Manufakturze. Ubrani w firmowe koszulki KNF 
i zaopatrzeni w identyfikatory ustawiliśmy się obok swo-
ich doświadczeń. Po kilku minutach zjawiły się osoby cie-
kawe tego, co mamy im do pokazania. Oczywiście w za-
leżności od tego, czy słuchaczem było małe dziecko, czy 
doświadczony wykładowca, prowadzący starali się ina-
czej przekazać wiedzę na temat doświadczenia. Zawsze 
jednak odpowiedzi były profesjonalne i wyczerpujące. 
Odwiedzały nas całe rodziny w poszukiwaniu wrażeń dla 
swoich pociech, ale pokazy wciągały również rodziców.

Zauważyłam, że przechodniów najbardziej interesowało 
zastosowanie zjawiska w życiu codziennym. Sam efekt do-
świadczeń takich, jak np. rura Rubensa, generator zimnej 
pary, czy ferrofluid to dla oglądających było za mało. Za-
interesowani chcieli widzieć, że coś na danym stanowisku 
się dzieje, wybucha, lub chociaż da się dotknąć. Nie dziwi 
więc fakt, że najwięcej ludzi zebrało się przy ciekłym azocie 
lub suchym lodzie, gdzie każdy mógł skosztować zmrożo-
nego sucharka lub wypić „parującą” oranżadę. Kolejnym 
doświadczeniem, które wzbudzało ogromne zaintereso-

cd. str. 30  

Student 
Rafał Sadowski 
prezentuje 
wykorzystanie 
równania 
Bernoulliego 
do lewitacji 
piłeczek 
pingpongowych

foto: Maciej Dems
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  dokończenie ze str. 29

Mamy kota...

wanie była implozja puszek. Koledzy podgrzewali wodę 
w puszce, a następnie wkładali ją do zimnej wody i pusz-
ka była samoczynnie gnieciona. Innym pokazem były Pół-
kule Magdeburskie. Ochotnicy próbujący rozerwać dwie 
półkule, z których wypompowywano wcześniej powietrze, 
mierzyli się z potęgą ciśnienia atmosferycznego. Studen-
ci, którzy skonstruowali tunel aerodynamiczny pokazywali 
w jaki sposób unosi się skrzydło samolotu. Natomiast ży-
wioły reprezentowało tornado oraz symulator burzy i desz-
czu. Goście mogli na własne oczy oglądać, jak powstaje 
niszczycielska siła natury. W sumie nasze Koło pokazało 
18 interesujących doświadczeń. Uważam, że dzięki wiedzy 
z tak widowiskowej nauki jaką jest fizyka, znamy cały sze-
reg zadziwiających zjawisk.

Przy okazji przygotowań do Pikniku wiele się nauczy-
liśmy, ale też świetnie się bawiliśmy. Parafrazując popu-
larną reklamę telewizyjną można powiedzieć: „Przygoto-
wanie doświadczeń – kilka miesięcy i sporo pieniędzy, 
zobaczenie zdziwienia w oczach tłumów – bezcenne”. 

Mam nadzieję, że za rok pochwalimy się jeszcze efek-
towniejszymi pokazami.

n Ala Lenart – studentka III roku Fizyki Technicznej

Wyjazd w Bieszczady studentów specjalności „urzą-
dzenia cieplne, zdrowotne i oczyszczanie powietrza” 
z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska miał na celu obejrzenie w praktyce tego, o czym 
mówi się i uczy na studiach. Program wyjazdu obejmo-
wał zwiedzanie elektrowni pompowo-szczytowej Solina 
o mocy 200 MW oraz elektrowni Myczkowce o mocy 
8,3 MW, zlokalizowanych nad rzeką San. 

Obie elektrownie zostały uruchomione w latach 60. Dla 
młodych ludzi to czasy bardzo odległe, z tym większym 
zainteresowaniem studenci obejrzeli prezentację multime-

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycz-
nego w ramach popierania rozwoju badań naukowych 
i propagowania wiedzy z zakresu olejków eterycznych 
i ich zastosowań w praktyce, ogłosił konkurs „Aromatera-
pia i Nauka” dla autorów najlepszych prac magisterskich 
i licencjackich.

Laureatkami konkursu za 2007 r. zostały studentki 
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, dyplo-
matki specjalności „technologia produktów zapachowych 
i surowców kosmetycznych”.

Nagrodę główną otrzymała Aleksandra Skowron, która 
pod kierunkiem dr hab. Danuty Kalemby i dr Magdaleny Si-
kory wykonała pracę na temat: „Analiza olejków eterycznych 
w preparatach kosmetycznych”. Wyróżnienia otrzymały: 
Marta Woźniak za badania olejku z pąków topoli (promotor 
dr hab. D. Kalemba) oraz Emilia Mazur i Ewelina Bocianow-
ska za prace o składzie olejku eterycznego z korzenia żeń-
szenia uprawianego w Polsce (promotor dr hab. Krzysztof 
Śmigielski).

Rozpisano już kolejną edycję konkursu dla dyploman-
tów 2008 roku.

n Anna Kurowska

„Wentylator” nad Soliną

Koło Naukowe „Wentylator” działające przy Katedrze Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej poje-
chało do Soliny, by zobaczyć jak działają elektrownie pompowo-szczytowe.

dialną ukazującą budowę elektrowni w Solinie oraz przy-
gotowania okolicznych terenów pod utworzenie w tamtym 
miejscu sztucznych zbiorników wodnych. Największe wra-
żenie wywarła tama elektrowni wodnej Solina, która zasko-
czyła wszystkich swoją konstrukcją i rozmiarami.

Doświadczenia zdobyte podczas zwiedzania obu 
elektrowni pomogły studentom w przygotowaniu ich póź-
niejszych prezentacji multimedialnych związanych z te-
matyką realizowanego wyjazdu. Referaty przygotowane 
przez studentów omawiały zasady działania elektrowni 
wodnych, zawierały uzasadnienia ich budowy, oszczęd-
ności jakie płyną z ich eksploatacji, odnosiły się rów-
nież do wpływu na środowisko. Zobaczenie „od środka” 
elektrowni pompowo-szczytowych pozwoliło studentom 
lepiej zrozumieć niezwykle aktualną problematykę go-
spodarki energią, szczególnie w kontekście konieczności 
jej oszczędzania. Seminaria, które odbyły się podczas 
wyjazdu okazały się doskonałym uzupełnieniem wiedzy 
i doświadczeń zdobytych w trakcie zwiedzania elektro-
wni. Opiekunem koła naukowego, organizatorem wyjazdu 
i głównym recenzentem przedstawianych referatów był 
dr inż. Robert Cichowicz.

Dodatkową atrakcją turystyczną wyjazdu było zwie-
dzenie w towarzystwie przewodnika okolicznych cerkwi 
oraz rejs statkiem po jeziorze Solińskim. Cała wyprawa, 
mimo niezbyt sprzyjającej pogody, zakończyła się wie-
czorem spędzonym wspólnie przy ognisku.

n Adam Deska

Teren wewnątrz 
elektrowni wodnej 
Solina

Nagrodzone 
olejki
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Pierwszym miejscem naszych 
praktyk była firma TRW Automotive. 
Jeden z jej polskich oddziałów znaj-
duje się w Częstochowie, gdzie zo-
baczyliśmy Specjalistyczne Centrum 
Inżynieryjne, w którym projektowane 
są samochodowe systemy bezpie-
czeństwa (pasy bezpieczeństwa, 
poduszki powietrzne, systemy elek-
troniczne oraz kierownice). Firma za-
prezentowała nam ciekawe uspraw-
nienia produkcyjne, a także wysokiej 
jakości system kontroli.

Kolejnym punktem praktyk była 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
w Zabrzu. Ma ona na celu wspieranie 
rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz 
wprowadzanie do praktyki klinicznej 
nowoczesnych technik i technologii  
w zakresie leczenia serca. W Pracowni 
Sztucznego Serca zapoznaliśmy się ze 
szczegółowymi informacjami dotyczą-
cymi operacji wstawiania sztucznego 
serca i z potrzebną do tego aparaturą.

W taki właśnie sposób w mgnie-
niu oka minął nam pierwszy dzień 
naszego wyjazdu. Wieczór – z uwa-
gi na to, iż byliśmy zakwaterowani 
w Wiśle – poświęciliśmy właśnie tej 
pięknej miejscowości poznając jej 
kulturowe uroki.

Kolejny dzień zawodowych prak-
tyk rozpoczęliśmy w Żywieckiej Fa-
bryce Sprzętu Szpitalnego FAMED 
S.A., która zaprezentowała nam 

Studenci specjalności „inżynieria biomedyczna” z Wydziału Organizacji 
i Zarządzania odbyli dwudniowe wyjazdowe praktyki zawodowe. Ce-
lem wyjazdu było poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, poznanie 
produkcji i działania różnych przedsiębiorstw.

Dobra konfrontacja teorii 
z praktyką

najwyższej jakości sprzęt medycz-
ny. Jego produkcja oparta jest na 
zaawansowanych procesach wytwa-
rzania, wspomaganych najnowszymi 
technikami komputerowymi. Wyko-
rzystuje się tu technologie laserowe, 
obrabiarki sterowane numerycznie, 
roboty spawalnicze, próżniowe for-
mowanie materiałów.

Jako przyszli absolwenci zarządza-
nia i marketingu nie mogliśmy sobie 
odmówić zwiedzenia zakładów Grupy 
Żywiec S.A. Zapoznaliśmy się z pro-
cesem produkcyjnym oraz bogatą 
historią firmy. Sale ekspozycyjne mu-
zeum mieszczą się w dawnych piwni-
cach leżakowych, czynnych jeszcze 
w latach 80. XX w. Muzeum interak-
tywne, które mieliśmy okazję zwiedzić 
jest jednym z przykładów ciekawych 
i nowoczesnych działań marketingo-
wych. Zwiedzający mogą zapoznać 
się tam z historią żywieckiego produ-
centa piwa, pospacerować po replice 
XIX-wiecznej uliczki, wejść do galicyj-
skiej karczmy, oraz zajrzeć do słynnej 
przed II wojną światową warszawskiej 
Restauracji Żywieckiej.

W rozmowach z naszymi opieku-
nami uznaliśmy wyjazd za wyjątkowo 
owocny i ciekawy. Zrealizowaliśmy 
wszystkie postawione cele w fanta-
stycznej twórczej atmosferze i dla-
tego bardzo polecamy taką formę 
praktyk zawodowych.

n Paulina Pietrzak

Przed 
browarem 
w Żywcu

foto: Jacek Gralewski

Tegoroczną Politechniadę otwo-
rzył mecz koszykówki między repre-
zentacją Wydziału Mechanicznego 
ze wsparciem AZS kontra Wydział 
Organizacji i Zarządzania. Po raz 
kolejny Wydział OiZ wykazał się wy-
sokim poziomem usportowienia. Po 
zaciętej walce mecz skończył się wy-
graną OiZ 34:32. Tego dnia odbyły 
się również rozgrywki streetbasketu. 
Można też było spróbować swoich sił 
na ergometrach wioślarskich.

Drugi dzień Politechniady był 
przede wszystkim nastawiony na 
promocję cieszącej się coraz większą 
popularnością dyscypliny tj. korfballu 
(od red: Korfball to jedyna na świecie 
koedukacyjna gra zespołowa, w której 
zawodnicy obojga płci grają w jednej 
drużynie (nie rozgrywa się meczów 
z udziałem zawodników tylko jednej 
płci). Wiele elementów gry w korfball 
podobnych jest do koszykówki, piłki 
ręcznej i popularnego w niektórych 
krajach netballu. Źródło internet.) 
Gościnnie zagrała reprezentacja Uni-
wersytetu Łódzkiego. Jednocześnie 
odbywały się rozgrywki badmintona. 
Ku zaskoczeniu zarządu KU AZS PŁ 
obie dyscypliny cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, a rozgrywki trwały 
do samego wieczora.

Kolejny dzień Politechniady rozpo-
czął się od meczu siatkówki między 
sekcją siatkówki KU AZS PŁ i gwiazda-
mi WTO, a następnie ruszyły rozgrywki 
w unihokeja i ustawianie skrzynek. 
Również ostatniego dnia nie brakowało 
chętnych do sportowej rywalizacji.

Wieczorem w klubie „Futurysta” 
odbyła się impreza podsumowująca. 
Nagrody dla najlepszych zawodni-
ków rozgrywek ufundowały kluby: 
„Futurysta”, „Cotton” oraz „Undergro-
und”, a także Zarząd KU AZS PŁ. 
Nagrody wręczała Miss Politechniki 
Łódzkiej Kamila Kozarzewska, za-
stępca kierownika SWFiS Gabriel 
Kabza i prezes KU AZS PŁ Przemy-
sław Jagielski.

Wyniki rozgrywek można zoba-
czyć na stronie www.azs.p.lodz.pl.

n Magda Michalska

W pierwszych dniach czerwca 
odbyła się druga edycja Poli-
techniady. Przepiękna pogoda 
i dobra organizacja zarządu AZS 
PŁ pozwoliła rozegrać wszystkie 
zaplanowane konkurencje. Nie 
zabrakło sportowych emocji.

Politechniada
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Przez dwa tygodnie maja br. studentki biotechnologii: 
Marta Juraniec, Dorota Katarzyna Pomorska, Magdale-
na Jura, Katarzyna Szarc i Karolina Mirowska (Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności) uczestniczyły w kursie 
Socrates-Erasmus Intensiv Programme (IP) zatytułowa-
nym „Aquatic and Terrestrial Pollution in Europe”.

Spotkania poświęcone ochronie środowiska odbywają 
się co roku od 1999 r. Organizatorem jest Institut Supé-
rieur d’Agriculture w Lille we Francji, a uczestnikami są 
studenci i wykładowcy z uczelni europejskich z Holandii, 
Estonii, Francji, Włoch, Austrii i Polski (Akademia Rolnic-
za z Poznania i Politechnika Łódzka), które przystąpiły do 
programu. Miejscem spotkań są siedziby uczestniczących 
uczelni.

Tegoroczne zajęcia, które odbyły się we Francji w Lille 
i w Baie de Somme, dotyczyły głównie problemów za-
nieczyszczenia wody i gleby, diagnostyki, remediacji 

i ochrony przed skażeniami. Prowadzone były w języku 
angielskim. Szczególnie interesujące dla uczestników były 
ćwiczenia w kilkuosobowych grupach, pozwalające prakty-
cznie wykorzystać treść wykładów, np. opracowano projekt 
badań skażenia terenu na obszarze dawnej stacji beznzy-
nowej, oszacowano stopień ryzyka dla zdrowia czlowieka 
przebywajacego na skażonym terenie oraz zaprojekto-
wano zagospodarowanie skażonego terenu, zapoznając 
się przy tym z odpowiednimi programami komputerowymi. 
Naukowcy, którzy przyjechali ze swoimi studentami, oprócz 
specjalistycznych wykładów, przedstawiali też problemy 
ochrony środowiska w krajach, w których mieszkają.

Wycieczki zorganizowane dla uczestników IP pozwoliły 
im naocznie stwierdzić skutki skażenia środowiska, głównie 
gleby. Odwiedzono zanieczyszczone przez przemysł 
(metalurgiczny, kopalnie węgla) tereny północnej Francji 
obserwując zmiany w stanie fauny i flory, a w ramach po-
znania ekosystemu zwiedzono park ornitologiczny.

Oprócz zajęć, studenci realizowali ciekawy program 
turystyczny. Zwiedzano rejony miast francuskich: Amiens, 
Lille, Baie de Somme, a nawet Brugię w Belgii. Integracji 
studentów sprzyjała praca w zespołach przy przygo-
towywaniu niektórych posiłków i – tradycyjnie już – pre-
zentacja narodowych potraw. 

Nasze studentki dobrze poradziły sobie z zadaniami 
podczas ćwiczeń, a także wykazały się wielką inwencją 
podczas „narodowych” prezentacji. Taka postawa na-
szych studentów zyskała dobrą ocenę organizatorów, 
co pozwala w przyszłości zakwalifikować większą liczbę 
uczestników niż przewidziano dla każdej uczelni.

n Anna Kurowska

W czasie kursu 
były także 
chwile relaksu

Tegoroczna Wice Miss Polonia Karolina Filipkowska 
jest studentką III roku Wydziału Biotechnologii i Nauk 
o Żywności Politechniki Łódzkiej. Tytuł zdobyła podczas 
wyborów Miss Polonia, które dobyły się 13 września 
w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wcześniej w czerwcu zdoby-
ła tytuł Miss Polonia Województwa Łódzkiego. 

Zarząd Biura Miss Polonia zadecydował, że Karolina 
Filipkowska będzie reprezentowała Polskę na prestiżo-
wym, trzecim co do wielkości, konkursie piękności na 
świecie - Miss Earth. Konkurs jest poświęcony tematyce 
ochrony środowiska i ekologii, a Karolina studiuje właś-
nie ochronę środowiska. Finał imprezy zaplanowano na 
9 listopada w stolicy Filipin Manili. Weźmie w nim udział 
ponad 90 delegatek z całego świata.

Karolina Filipkowska ma 21 lat i 180 cm wzrostu. Gra 
w koszykówkę w AZS i Widzewie. Prawdopodobnie stu-
dia na PŁ będzie kontynuowała według indywidualnego 
toku, czeka na decyzję dziekana. Jej marzeniem jest po-
dróż do Paryża.

n Małgorzata Trocha

Politechnika Łódzka znalazła się wśród sześciu uczelni 
wyróżnionych w konkursie „Uczelnia przyjazna mobilności”.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 3 października 
w Sopocie na konferencji zorganizowanej z okazji 10-le-
cia Programu LLP Erasmus w Polsce, w którym bierze 
obecnie udział 250 szkól wyższych z całego kraju.

Nasza uczelnia uczestniczy w programie wymiany stu-
dentów od początku, czyli od 10 lat. Mamy podpisanych 
221 umów o wzajemnej wymianie z uczelniami z 20 eu-
ropejskich krajów. W ciągu dekady wyjechało z PŁ ponad 
2300 studentów. 

Zwycięzców Konkursu wyłoniono na podstawie ankiet 
wypełnianych przez uczelnie, ale także ankiet studentów, 
wracających z wyjazdu na studia za granicą. Brano pod 
uwagę wielkość wymiany studenckiej i jej jakość, czyli 
uznawanie okresu studiów, pomoc uczelni przed wyjazdem 
i w trakcie pobytu studentów za granicą, przejrzystość 
procedur rekrutacyjnych. Od Narodowej Agencji Progra-
mu LLP Erasmus otrzymaliśmy pamiątkową tabliczkę oraz  
laptop.                                                                       n

Wicemiss Polonia
Nagroda za mobilność

Studentki biotechnologii we Francji
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To słowa wypowiedziane przez Panią dr Halinę Krysiń-
ską – Matkę Chrzestną nowego jachtu typu Mariner 830 
zakupionego dla Klubu Żeglarskiego PŁ. Nadanie imienia 
zostało tradycyjnie uczczone szampanem – pierwszy kie-
liszek „wypił” nowy jacht.

Uroczystość chrztu odbyła się 5 lipca 2008 w Rogan-
tach koło Giżycka w bazie naszego Klubu Żeglarskiego. 
Na to wyjątkowe wydarzenie przyjechało wielu znamie-

Nadaję ci imię „Politechnika Łódzka”

„…Pływaj ku radości swoich załóg
Zawsze szczęśliwie powracaj
Przynoś chwałę naszej Uczelni.
Nadaję ci imię „Politechnika Łódzka”.

nitych gości, a wśród nich: rektor prof. Jan Krysiński, 
dziekan FTIMS, prorektor - elekt  prof. Piotr Szczepaniak, 
zastępca ds. administracyjno-socjalnych kanclerza PŁ 
mgr inż. Piotr Torzecki. Obecni byli także przedstawiciele 
NSZZ Solidarność – przewodniczący Komisji Zakładowej 
dr inż. Andrzej Bartczak i mgr inż. Jerzy Goszczyński 
oraz z ZNP dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, który prze-
kazał w imieniu Związku wspaniały prezent – barometr 
i termometr okrętowy. Licznie reprezentowana była „że-
glarska brać”. Był wiceprezes Łódzkiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego Jerzy Rosiak, przedstawiciel Ko-
misji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego Zbigniew 
Chodnikiewicz oraz wielu zasłużonych członków Klubu 
Żeglarskiego PŁ m.in.: komandorzy i kapitanowie Zdzi-
sław Bartczak, Andrzej Dębowski, Zbigniew Gabryjelski, 
Adam Kobyłecki, Leopold Rybski, Jerzy Tomczyk, An-
drzej Wira, Zbigniew Zakrzewski, a także przedstawiciele 
Zarządu Klubu, szeregowi członkowie i sympatycy oraz 
młodzież żeglarska uczestnicząca w corocznym rejsie.

Uroczystość przebiegła w bardzo sympatycznym że-
glarskim klimacie. Członkowie Klubu oraz zaproszeni 
goście ubrani byli w jednolite jasnoniebieskie koszulki klu-
bowe, a atmosferę spotkania podkreślały piękne piosenki 
żeglarskie wykonane przy akompaniamencie gitary przez 
uczestników rejsu młodzieżowego.

Po oficjalnej części związanej z chrztem jachtu „Poli-
technika Łódzka” przyszedł czas na pierwszy, krótki rejs 
do Sztynortu, w który udał się rektor prof. Jan Krysiński 
wraz z małżonką dr Haliną Krysińską. Towarzyszyła im 
wytrawna załoga dowodzona przez kapitana Jerzego 
Tomczyka. Kwalifikacje załogi bardzo się przydały, po-
nieważ jacht żeglował w trudnych, burzowych warunkach. 
Podczas krótkiego pobytu w Sztynorcie dzielni uczestnicy 
wyprawy poznali słynny żeglarski port jachtowy i zwiedzi-
li znany zamek Lehndorfów. Państwo Krysińscy poznali 
smak żeglarskiej przygody i wykazali się odwagą i har-
tem ducha, odrzucając propozycję powrotu ze Sztynortu 
do Rogant samochodem. Nie bacząc na niesprzyjające 
warunki pogodowe przypłynęli wraz z załogą, co spotkało 
się z dużym uznaniem całego środowiska żeglarskiego.

Ten miły dzień w bazie żeglarskiej Politechniki Łódz-
kiej zakończył się wspólną zabawą przy ognisku i grillem 
nad brzegiem jeziora Dargin.

Mariner 830 o pięknej nazwie „Politechnika Łódzka” 
to największa obecnie jednostka Klubu Żeglarskiego na-
szej uczelni. Klub ma jeszcze jachty typu Mak 707, Mors, 
Sportina 595, Wenus, Micro oraz Oriony. Nowy nabytek 
Klubu to duża, nowoczesna jednostka przeznaczona do 
żeglugi po wodach śródlądowych. Jej wymiary to: długość 
całkowita 830 cm, szerokość 300 cm, powierzchnia żagli 
35 m. Jacht może pomieścić 6 – 8 osób załogi. Wnętrze 
jachtu jest przestronne i ładnie wykończone, więc zapew-
ni wygodny pobyt całej załodze. Jednostka jest szybka 
i zapewnia bezpieczną żeglugę.

n Sylwia Kozłowska, Jerzy Tomczyk

Dr Halina 
Krysińska 
chrzci nowy jacht

foto. Grzegorz Kierner

Pierwszy rejs 
„Politechniki 
Łódzkiej” – postój 
w Sztynorcie 

foto. Grzegorz Kierner
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej – wczoraj i dziś

Ukazał się VII Zeszyt Historyczny PŁ, tym razem po-
święcony rozwojowi i działalności Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej od 1945 r. do dziś. Autorem tego cennego opra-
cowania jest mgr Czesława Garnysz – dyrektor Biblioteki 
w latach 1988-2003.

Pokój katalogowy 
w starej siedzibie 
Biblioteki. 

foto: arch.

Czytelnia w nowym budynku Biblioteki

foto: Jacek Szabela

Tradycyjnie w końcu maja odbywa się Bieg o Puchar 
JM Rektora PŁ. W tym roku na starcie stanęła rekordowa 
liczba studentów. 30 maja do parku im. Poniatowskiego 
przyszło aż 956 osób, by wziąć udział w biegu na dystan-
sie 2,5 km. Honorowym starterem był pełnomocnik rekto-
ra ds. AZS prof. PŁ Czesław Kuncewicz.

W tej edycji biegu wśród mężczyzn najszybsi byli: 
Piotr Tomczyk z Wydziału OiZ (7 min. 21 sek.), który o 3 
sekundy wyprzedził Leszka Marcinkiewicza z Wydziału 
EEIA i o 5 sekund Pawła Kubicza z CKM. Jak widać wal-
ka na mecie była bardzo emocjonująca.

Wśród pań zwyciężyła Anna Radomska z Wydzia-
łu FTIMS (9 min. 17 sek.), która przybiegła przed Alicją 
Ewiak (9 min. 40 sek.) z Wydziału BiNoŻ i Amelią Ewiak 
(10 min. 12 sek.) z Wydziału IPOŚ.

Przypadek sprawił, że w licznej stawce biegaczy 
pojawiła się Pani Ewa Płonka, absolwentka Wydziału 

Rekord frekwencji
Chemicznego, żona zmarłego w 2001 r. prof. Andrzeja 
Płonki z Międzyresortowego Instytut Techniki Radiacyj-
nej. O biegu dowiedziała się podczas zajęć z gimnastyki, 
na które regularnie uczęszcza do Politechniki Łódzkiej. 
Przyszłam do parku jako kibic – mówi. – Tymczasem 
okazało się, że wśród startujących nie ma ani jednego 
pracownika. Czuję się bardzo związana z uczelnią, więc 
zachęcona przez trenerkę Sławomirę Bergman zdjęłam 
kurtkę i zaczęłam gonić peleton, który już ruszył do biegu. 
Nie pokonałam młodzieży, ale bieg ukończyłam i bardzo 
cieszę się z otrzymanego dyplomu i sympatycznego po-
litechnicznego misia. 

Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli: kierownik 
SWFiS Marek Stępniewski i prezes KU AZS Przemysław 
Jagielski.

n Gabriel Kabza, Ewa Chojnacka

Biblioteka jest bardzo ważnym elementem każdej Uczel-
ni, a w latach czterdziestych, kiedy powstawała Politechnika 
Łódzka, była jedynym i niezbędnym źródłem wiedzy, zarów-
no dla kadry naukowej, jak i dla studentów, toteż już pierw-
szy rektor prof. Bohdan Stefanowski, wykorzystując swoje 
kontakty zabiegał w różnych instytucjach o przekazywanie 
Politechnice książek i roczników czasopism naukowych. 
Wiele woluminów otrzymała Uczelnia przez attaché kultu-
ralnego naszej ambasady w Moskwie, a z drugiej strony od 
Stowarzyszenia Inżynierów Polaków w Nowym Yorku. Te 
i inne zdobyte wtedy książki stały się zalążkiem Biblioteki 
PŁ. W październiku 1945 r. senat powołał komisję, której po-
wierzono organizację biblioteki i uzupełnianie zbiorów.

Poszczególne etapy rozwoju i modernizacji Biblioteki 
PŁ są, w pewnym sensie, odbiciem przemian zachodzą-
cych w Uczelni w czasie tych ponad 60 lat. W 1945 r. 
Biblioteka PŁ zaczynała swoją działalność w pomiesz-
czeniu o powierzchni 30 m2, a dziś zajmuje nowocześnie 
wyposażony budynek o powierzchni ponad 8000 m2, za-
trudnia ponad 100 osób, jest skomputeryzowana i oferuje 
zainteresowanym nie tylko dostęp do bogatych własnych 
zbiorów (ponad 600 000 woluminów), ale także do peł-
nych tekstów 38 000 czasopism elektronicznych. Jeszcze 
kilka lat temu trudno było marzyć o tak szerokim dostępie 
do źródeł wiedzy z całego świata.

Pani mgr Czesława Garnysz z dużym zaangażowa-
niem i znajomością problemów i ludzi charakteryzuje ko-
lejne etapy rozwoju Biblioteki. Szczególną uwagę zwraca 
Autorka na rolę kolejnych dyrektorów, ich plany i osiąg-
nięcia w zakresie rozwoju i modernizacji Biblioteki. Wy-
mienia również wielu innych pracowników i podkreśla ich 
ogromy wkład w realizację tych planów.

n Jadwiga Wilska-Jeszka
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Przedstawiciele akademickich związków sportowych 
z całego świata wzięli udział w IX Forum FISU – Mię-
dzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, które po 
raz pierwszy zorganizowane było w Polsce. Gospoda-
rzem Forum odbywającego się od 1 do 6 lipca był Kra-
ków, do którego przyjechało 150 delegatów z 47 krajów 
(spoza Europy m.in. takie kraje jak: Senegal, Madaga-
skar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Makao, Liban, Iran, 

W Gdańsku odbył się w dniach 30 maja-1czerwca 2008 roku finał Mi-
strzostw Polski Szkół Wyższych w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.

Po serii zwycięstw w eliminacjach w Łodzi i w Warszawie (rozgrywki stre-
fowe) w finale reprezentowały nas dwa zespoły żeńskie, zdobywając złoty 
medal w typie Politechnik i trzecie miejsce w punktacji generalnej. Zwyciężyły 
zawodniczki z AWF Warszawa.

Pierwszy zespół grał w składzie: Olga Chojnacka (FTIMS) i Martyna Ra-
benda (BAIŚ). Drugi zespół to: Kamila Klajman (BiNOŻ) i Barbara Kubieniec 
(OiZ). W Mistrzostwach stratował także trzeci zespół z Politechniki: Karolina 
Dalkowska (OiZ) i Karolina Dąbrowska IFE. Trenerem siatkarek jest mgr Ma-
riusz Koralewski.                                                            n Gabriel Kabza

Gramy w ręczną
W Hali Sportowej Anilany 13 wrześ-

nia swój pierwszy mecz rozegrała 
nowo powstała drużyna piłki ręcznej 
AZS UŁ PŁ Anilana. Zespół składa się 
w większości ze studentów Politechni-
ki i Uniwersytetu, a trenuje ich Adam 
Jędraszczyk, były piłkarz ręczny. Ca-
łość działań drużyny koordynuje były 
nauczyciel akademicki Uniwersytetu 
Łódzkiego Zygfryd Kuchta, brązowy 
medalista olimpijski z Montrealu (1976), 
zawodnik Anilany Łódź.

Powstanie tej drugoligowej druży-
ny to wspólna idea AZS Łódź, Poli-
techniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódz-
kiego i Klubu Sportowego Anilana, 
to próba odbudowania akademickich 
gier zespołowych w Łodzi. Jesteśmy 
pewni, że nowy zespół będzie odno-
sił same sukcesy i dostarczał kibicom 
wielu emocji. Mamy nadzieję, że za 
dwa lata będziemy w pierwszej lidze 
– dodaje prof. Piotr Kula z PŁ, prezes 
AZS w Łodzi.

n Małgorzata Trocha

Światowe spotkanie sportu akademickiego
Chiny, Meksyk). W składzie polskiej czteroosobowej de-
legacji była Justyna Jagielska, studentka drugiego roku 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. To duże 
wyróżnienie dla naszego Klubu Uczelnianego. Co więcej, 
Justyna była „Head of delegation” polskiej reprezentacji 
na Forum. Justyna jest zawodniczką sekcji lekkiej atlety-
ki, członkiem zarządu KU AZS PŁ. Jako jedyna na naszej 
uczelni ma uprawnienia do weryfikowania zawodników na 
zawodach rangi Mistrzostw Polski Szkół Wyższych.

Uroczystego otwarcia Forum w Audytorium Maximum 
dokonał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol 
Musioł. Otwarcie IX Forum FISU było jednocześnie po-
czątkiem obchodów 100-lecia AZS w Polsce. Każdy dzień 
poświęcony był określonemu panelowi tematycznemu. 
Uczestnicy mogli zapoznać się między innymi ze struk-
turą organizacyjną akademickich związków sportowych 
na świecie, sposobami pozyskiwania funduszy i finan-
sowania działalności, wolontariatem i jego znaczeniem 
przy organizacji imprez krajowych i międzynarodowych, 
promocją i marketingiem sportowym. Ostatniego dnia 
dyskutowano o roli kobiet w sporcie akademickim. W cza-
sie Forum uczestnicy mieli możliwość prezentacji swoich 
narodowych federacji sportowych, wymiany spostrzeżeń 
i doświadczeń. Zakończenie i zamknięcie IX Forum FISU 
nastąpiło na uroczystym bankiecie w kopalni soli w Wie-
liczce. Kolejne Forum już za 2 lata w hiszpańskiej Murcji.

n Przemysław Jagielski
KU AZS PŁ

Polska delegacja, 
od lewej: 

Marta Maj, 
Justyna Jagielska, 

Małgorzata 
Ottawa, 
na dole 

Marcin Strządała 

foto: Mateusz Tomanek

Złota plaża

Nasze 
plażowe 
„złotka”

foto: 
Mariusz Koralewski



¯ycie Uczelni 3/2008 ��
R O Z M A I T O Œ C I

Kolumbia ma 40 mln mieszkańców, z których aż 7 mln 
mieszka w stolicy Bogocie. Choć kraj ten słynie z bogactw 
naturalnych, wspaniałej kawy, czekolady i rumu, to najwięk-
szym jego bogactwem są ludzie, bardzo życzliwi i pomocni, 
z zaciekawieniem patrzący na takich jak ja przybyszów.

Bilet kupił dla mnie Uniwersytet w Manizales, dlatego 
też musiałem spełnić warunki lotu, który mi zapropono-
wano. Przewidywał on ranny wylot z Warszawy do Pa-
ryża, a stamtąd dopiero następnego dnia 12-godzinny 
lot do Bogoty. Ten nietypowy układ podróży spowodował 
konieczność noclegu w Paryżu, ale dzięki temu mogłem 
pół dnia spędzić na podziwianiu uroków stolicy Francji. 
Rano na lotnisku spodziewałem się ogromnej kolejki, ale 
ponieważ miałem tylko bagaż podręczny to „odprawiłem 
się” sam za pomocą komputera.

Poczułem się bardzo szczęśliwy, gdy po wyjściu z sa-
molotu zobaczyłem, że na lotnisku w Bogocie oczekiwał 
mnie G. Olivar z żoną. Mieli już dla mnie zmienione pla-
ny. Samolot do Manizales przełożyli na następny dzień 
tj. 30 lipca, zatem przez pół dnia taksówkami (są bardzo 
tanie) zwiedzaliśmy Bogotę.

W Ameryce Południowej byłem już kilka razy, ale parę krajów na tym kontynencie pozostało mi 
jeszcze do zwiedzenia, byłem więc tym bardziej szczęśliwy, gdy prof. Gerard Olivar Tost zaprosił 
mnie na swój uniwersytet w Manizales.

Notatki z podróży do Kolumbii
cy, którzy byli przywożeni z Afryki). Historia Kolumbii jest 
krótka, bo liczy około 150 lat. Hiszpanie wybrali miejsce 
w górach na wysokości 2600 m i na płaskowyżu zbudo-
wali Bogotę, której centrum zwane La Candelaria jest po-
wszechnie uczęszczane przez turystów. Słońce wschodzi 
tu gwałtownie zawsze około szóstej rano, a zachodzi rów-
nież zawsze o tej samej porze około szóstej wieczorem. 
La Candelaria obfituje w wąskie uliczki, kolonialne budynki 
z kolorowymi hiszpańskimi fasadami, kościoły, a w tym „la 
iglesia de San Francisco” i „de Santa Clara”. Na uwagę 
zasługuje Plaza de Bolivar, od nazwiska Simona Bolivara, 
bohatera Ameryki Południowej, który w 1819 r. wyzwolił 
Kolumbię spod panowania Hiszpanii. Przepięknie prezen-
tuje się też Polacio de Nariňo (pałac prezydencki).

Następnego dnia, 30 lipca, polecieliśmy do 400 ty-
sięcznego Manizales. Pierwszy raz w życiu widziałem 
miasto zbudowane na szczycie góry, tam znajduje się 
„stare miasto”, a dziesiątki ulic spadają gwałtownie 
w dół. Całe szczęście, że nie pada tu śnieg, bo komuni-
kacja w takich warunkach nie byłaby możliwa. Popular-
nym miejscem spotkań młodzieży jest El Cable. Znajduje 
się tu wysoka drewniana wieża, która dawno temu służyła 
do wydobywania złota i ogromna katedra z liczącym 600 
schodów tzw. „polskim korytarzem”. Przepiękne zacho-
dy słońca można podziwiać z miejsca zwanego Chipre, 
gdzie w pięknej restauracji serwuje się wysokiej jakości 
rum i oryginalne kolumbijskie danie Picara.

W pierwszą sierpniową niedzielę wybraliśmy się sa-
mochodem z przewodnikiem w Andy. Na wąskiej krętej 
drodze doszło do wypadku, a w niektórych miejscach ob-
fite deszcze osunęły część stromego urwiska i właściwie 
droga była nieprzejezdna. Nam udało się jednak przeje-
chać, ale potem droga była na pewien czas zamknięta, 
aby można było usunąć powstałe szkody. Podziwialiśmy 
wodospad, jezioro i zmieniającą się wraz z wysokością 
roślinność. Dotarliśmy na 4100 m, a potem zjechaliśmy 
nieco niżej do słynnego hotelu El Ruiz z gorącymi źródła-
mi. Do Manizales wróciliśmy o zachodzie słońca.

Podczas pobytu na uniwersytecie w Manizles wygło-
siłem 4 wykłady. Jeden z nich poświęcony był osiąganiu 
kariery naukowej, przedstawiłem ogólne wskazówki oraz 
rady na przykładzie mojego CV i wykład ten przyciągnął 
największą liczbę studentów i pracowników. Wielu mło-
dych ludzi chciało ze mną rozmawiać. Spotykałem się 
z nimi wielokrotnie. Podczas krótkich i dłuższych, może 
godzinnych rozmów starałem się wysłuchać tematów ich 
prac doktorskich i pomóc im w rozwiązywaniu pojawiają-
cych się tam problemów.

Rankiem 7 sierpnia wsiadłem do samolotu na lotnisku 
w Manizales i byłem bardzo zadowolony, gdy na Okęciu 
w Warszawie późnym wieczorem następnego dnia odna-
lazłem mój nadany w Kolumbii bagaż.

Autor 
z prof. Gerardem 
Olivarem Tostem 
w Manizales

n Jan Awrejcewicz

Społeczeństwo dzieli się tu na klasy, najbogatsi nale-
żą do 7. Byłem pod wrażeniem dużej dzielnicy, w której 
mieszkają ludzie zamożni – niestety nie jest ich wielu 
w Kolumbii. Z przyjemnością piłem wspaniałą kolumbij-
ską kawę (cafe con laché), a wieczorem zjedliśmy kolację 
w restauracji na słynnej Parque 93. Przy okazji Gerard 
nadmienił, że w Kolumbii byłbym bardzo bogatym człowie-
kiem. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Wtedy usłysza-
łem, że w oparciu o moje CV (w szczególności liczbę ksią-
żek i artykułów), które musiałem przesłać na Uniwersytet 
w Manizales, gdy rozważana była sprawa mego zaprosze-
nia, moje miesięczne zarobki „oceniono” na ok. 15.000 €.

Stara Kolumbia słynie z różnorodności, zarówno jeśli 
chodzi o położenie geograficzne (góry Andy i piękne plaże 
nad oceanem), jak i grupy społeczne (potomkowie Hiszpa-
nów, rodowici mieszkańcy Amazonii oraz czarni mieszkań-
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Drużyna strażaków pod dowództwem kapitana Jędrze-
ja Pawlaka prezentowała możliwości wozu przeznaczo-
nego do interwencji technicznej i drugiego, który jest wy-
korzystywany do ochrony chemicznej. Pokazy odbywały 
się przed gmachem Wydziału Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska, a dzielnych strażaków powitała 
dziekan prof. Maria Kamińska.

Pokaz możliwości ratowniczych, technicznych oraz 
unieszkodliwiania i ograniczania zasięgu skażeń chemicz-
nych wzbudzał podziw wśród pracowników, studentów 
i przypadkowych widzów. Swoje umiejętności w posłu-

W dniu obchodów 63-lecia Politechniki Łódzkiej na terenie uczelni pojawiły się dwa bojowe wozy 
strażackie. Na szczęście nie przywiódł ich tutaj żaden wypadek. Zostały one zaproszone przez 
Katedrę Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, która od wielu lat współpracuje z Łódzką Komendą 
Straży Pożarnej. Dobrym powodem do tej nietypowej wizyty były też odbywające się w tym czasie 
Dni Strażaka.

Strażacy na politechnice

Dzielnych 
strażaków 
wita dziekan 
prof. Maria 
Kamińska

foto: Grzegorz Sabiniak

giwaniu się specjalistycznymi narzędziami i przyrządami 
mogli sprawdzać także uczestnicy pokazów. Okazało się, 
że cięcie karoserii samochodowej, czy zabezpieczenie 
wycieków specjalnymi korkami nie jest takie proste, jak 
się wydaje, gdy obserwujemy strażaków w akcji. Było 
przy tym trochę zabawy i śmiechu. Pokazami zaintere-
sowali się studenci nie tylko z Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, ale także z Wydziału 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydzia-
łu Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. 
Jednych interesowały narzędzia i aparatura, innych au-
tomatyka przyrządów, a jeszcze innych środki chemiczne 
będące na wyposażeniu wozów. Studentki chętnie siada-
ły za kierownicą wozów strażackich i pozowały do zdjęć 
w strażackich kaskach na głowie.

Był to na pewno przydatny pokaz sprzętu ratowniczego 
– mówi prof. Grzegorz Sabiniak, kierownik Katedry, która 
zaprosiła strażaków. – To także atrakcyjna dla widzów 
impreza, na której mogliśmy podziwiać nie tylko spraw-
ność strażaków, ale także ich umiejętności dydaktyczne 
w przekazywaniu wiedzy o możliwościach ratowniczych 
prezentowanych wozów.

Prof. Sabiniak jest zadowolony, gdyż w przyszłym 
roku w maju strażacy także przygotują pokaz na terenie 
Politechniki Łódzkiej, a jak zapewniają będzie on jeszcze 
bardziej widowiskowy i ciekawy.

n Ewa Chojnacka

Srebro lekkoatletów
W drugiej edycji konkursu na najlepszą stro-
nę internetową związaną z AZS strona Klubu 
Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej zajęła 
3 miejsce.

Bardzo dobrze spisała się reprezentacja Politechniki 
Łódzkiej na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w lekkiej 
atletyce. Zawody odbyły się w dniach 23-25 maja 2008 roku 
w Poznaniu. W grupie politechnik nasze zespoły, kobiecy 
i męski, zdobyły medale srebrne. W punktacji generalnej 
(125 uczelni) mężczyźni zajęli piąte miejsce, a kobiety siód-
me. Zawodniczki i zawodnicy ustanawiali nowe rekordy ży-
ciowe i rekordy Politechniki.

Złote medale zdobyli: Agnieszka Kurbel (800 m), Karolina 
Szablewska (rzut kulą, skok w dal), Marlena Fuminkowska 
– skok wzwyż, Jarosław Wasiak (200 m) oraz sztafeta 4x400 
m, która pobiegła w składzie: Agnieszka Szablewska, Anna 
Radomska, Agnieszka Kurbel, Karolina Szablewska.

Srebrne krążki wywalczyli: Agnieszka Kurbel (400 m), Łu-
kasz Kubiak (800 m), Agnieszka Szablewska (skok w dal 
i skok wzwyż) oraz męska sztafeta 4x400 m: Jarosław Wasiak, 
Tomasz Wiernik, Marcin Więckowski, Jakub Klima.

Brązowe medale zdobyli: Tomasz Wiernik (200 m), To-
masz Kurkowski (skok wzwyż), Mikołaj Łuszczyński (trój-
skok), Elżbieta Durczak (rzut kulą), Piotr Tomczyk (800 m) 
oraz męska sztafeta 4x400 m: Patryk Kotarski, Piotr Tom-
czyk, Artur Chmielewski, Damian Celmer. 

Trenerem lekkoatletek jest Adam Kula, a zespołu męskie-
go: Gabriel Kabza i Rafał Bieniek.

W konkursie wzięło udział 20 stron z całej Polski. Ty-
tuł najlepszej strony zdobył AZS AWF Kraków (39 pkt.), 
a tuż za nim strona poświęcona imprezie Trio Basket 
(38,66 pkt.). Strona naszego AZS zdobyła 38 pkt., tak 
więc do pierwszego i drugiego miejsca zabrakło nam bar-
dzo niewiele. 

Komisja konkursowa oceniała strony między innymi 
pod względem zawartości merytorycznej, aktualizacji wi-
tryny i szaty graficznej. Każda strona mogła dostać mak-
simum 50 pkt. od każdego członka komisji konkursowej, 
z tych ocen wyciągana była średnia.

Administratorem i twórcą naszej strony jest Michał Ma-
chlowski – student 3 roku FTIMS, członek sekcji Lekkiej 
Atletyki.

n Przemysław Jagielski

www.azs.p.lodz.pl
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Pierwszy Zjazd zbiegł się z 50-leciem powstania Poli-
techniki Łódzkiej. Większość uczestników miała wówczas 
średnio 30 lat inżynierskiego stażu. Pomysłodawcom 
spotkania towarzyszyła silna motywacja: „jesteśmy jesz-
cze dostatecznie młodzi, żeby podołać trudom organiza-
cyjnym oraz trudom wynikającym z samego spotkania po 
tylu latach i dostatecznie starzy, aby tego nie odkładać na 
kolejne okazje”. To wtedy dzięki inicjatywie i sponsoringo-
wi Jurka Grzanki nakręcono profesjonalny film ze spotka-
nia, wymyślono indeksy zjazdowe, opracowano pieczątkę 
i wydano zjazdową monografię. Stworzono, jak się póź-
niej okazało, podwaliny organizacyjne dla kolejnych spot-
kań. Materiały z pierwszego Zjazdu są niezwykle cennymi 
pamiątkami dla jego uczestników i Uczelni.

Początkowo planowano organizowanie Zjazdów co 
5 lat i taki przyjęto w indeksach zjazdowych terminarz 
zaliczeń z „koleżeńskości”. W indeksie,  dokumencie po-
ważnej rangi, zaliczenie Zjazdu potwierdza swoim podpi-
sem Dziekan Wydziału.

Szybko okazało się, że powszechnym życzeniem 
jest odbywanie spotkań znacznie częściej. Na Zjeździe 
w 2005 roku Andrzej Ciszewski – Prezes Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, prowadzą-
cy spotkanie wraz prof. Franciszkiem Oryńskim powiedział 
– Z pewnością skrócenie przerw między naszymi zjazdami 
wynika z chęci spotkania, ale także z faktu, że z upływem 
czasu z grona żyjących odchodzi coraz więcej naszych 
koleżanek i kolegów, a także naszych profesorów i na-
uczycieli akademickich. Zgodnie z tą myślą, kolejny Zjazd, 
zamiast w 2010 roku odbył się o dwa lata wcześniej.

Spotkanie, które odbyło się 19 września 2008 r. zgro-
madziło 110 absolwentów Wydziału Mechanicznego. 
Swoją obecnością zaszczycił nas nowo wybrany rektor 

Absolwenci Wydziału Mechanicznego z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wykazują daleko idą-
cą konsekwencję w działaniu i chęć utrzymywania trwałych związków ze sobą i swoją Uczelnią, 
budując tym samym historię Wydziału Mechanicznego. W audytorium im. prof. Andrzeja Sołtana, 
miejscu ważnym dla każdego mechanika, obecnych było wielu byłych studentów, którzy już po raz 
czwarty spotkali się na Zjeździe Absolwentów. Poprzednie trzy Zjazdy odbyły się w latach 1995, 
1998 i 2005, także we wrześniu. Zawsze przyjeżdża od stu do dwustu osób.

Zjazd mechaników
PŁ prof. Stanisław Bielecki, rektor zakończonej w sierp-
niu kadencji prof. Jan Krysiński oraz dziekan Wydziału 
Mechanicznego prof. Bogdan Kruszyński. Byli także bli-
scy nam profesorowie: Michał Edward Niezgodziński, 
Zdzisław Haś, Andrzej Jopkiewicz, Marian Królak, Donat 
Lewandowski oraz nauczyciel z byłego Studium Wojsko-
wego PŁ płk Stefan Kozdrój, a także nasz kolega z Wy-
działu Mechanicznego Julian Bąkowski – Prezes Stowa-
rzyszenia Wychowanków PŁ. W spotkaniu uczestniczyli 
także przedstawiciele Samorządu Studenckiego: Hubert 
Gęsiarz i Marta Solecka.

Rektor PŁ otwierając Zjazd mówił o znaczeniu Wydzia-
łu Mechanicznego w historii uczelni i jej dalszym rozwoju. 
Podkreślił także, że spotkania absolwentów są dla uczelni 
bardzo ważne i mają duże znaczenie wychowawcze dla 
kolejnych pokoleń studentów. Z uwagą wysłuchaliśmy 
informacji prof. Jana Krysińskiego o realizacji kolejnych 
zadań inwestycyjnych i naukowych Politechniki Łódzkiej. 
Intencje organizatorów Zjazdu i historię ich działań przed-
stawili Andrzej Ciszewski i Franciszek Oryński. Ogromne 
wzruszenie wywołała lista nazwisk naszych nauczycieli 
i kolegów, którym nie było dane doczekać Zjazdu. Ich 
pamięć uczczono chwilą zadumy. 

Kilku kolegów, którzy nie mogli przyjechać na Zjazd 
przesłało listowne pozdrowienia, a wśród nich był także 
okolicznościowy wiersz napisany przez Macieja Pach-
nowskiego.

Niezwykle miłą chwilą było wręczenie przez Janusza 
Gradeckiego i Andrzeja Gołąbczaka indeksów zjazdowych 
z zaliczeniami „z koleżeńskości”. Mają one być starannie 
przechowane do następnego zjazdu, który zaplanowano za 
dwa lata, z okazji jubileuszu 65-lecia Politechniki Łódzkiej. 

Uczestnicy Zjazdu obejrzeli także specjalnie dla nich 
przygotowaną wystawę karykatur profesorów PŁ wykona-
nych przez niedawno zmarłego inżyniera–artystę Tadeu-
sza Rynkiewicza – absolwenta Wydziału Mechanicznego 
z 1954 r.

Po części oficjalnej nadszedł czas uroczystej, wspól-
nej kolacji zorganizowanej w stołówce akademickiej przy 
Al. Politechniki. Kontynuowano tam wspomnienia i zrobio-
no wiele zdjęć. Wszyscy otrzymali też pamiątkowe meta-
lowe „piersiówki” z wygrawerowanym imieniem i nazwi-
skiem, okolicznościowym napisem i numerem indeksu, 
wszystko pomysłu Ryszarda Domagalskiego.

Można śmiało powiedzieć, że Politechnika Łódzka jest 
uczelnią, która obok wiedzy potrafi u swoich absolwentów 
wykształcić prawdziwe więzi przyjaźni.

n Wojciech Szymański
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Wystawa karykatur została zor-
ganizowana z inicjatywy członków 
komitetu organizacyjnego IV Zjazdu 
Absolwentów Wydziału Mechanicz-
nego PŁ, dyplomantów z lat 60., 
którzy chcieli przypomnieć twórczość 
Tadeusza Rynkiewicza.

Wystawę otworzyli w obecności 
sióstr Tadeusza Rynkiewicza i jego 
przyjaciół rektor prof. Stanisław Bie-
lecki wraz ze swoim poprzednikiem 
prof. Janem Krysińskim. Ocenili oni 
pozytywnie inicjatywę pokazania tej 
wystawy przypominając, iż zainte-
resowania artystyczne inżynierów 
rozwijają ich wewnętrznie i pomagają 
w realizacji stawianych przed nimi 
technicznych zadań.

Inżynier Tadeusz Rynkiewicz praco-
wał jako konstruktor w Zakładach Re-
montowych Przemysłu Chłodniczego 
w Łodzi, a od 1963 roku przeniósł się 
do Wytwórni Urządzeń Komunalnych 
WUKO. Jego niezwykła pracowitość, in-
teligencja, a także zdobyta na Wydzia-
le Mechanicznym PŁ wiedza technicz-
na została doceniona w WUKO i inż. 
T. Rynkiewicz dość szybko awansował 
ze starszego konstruktora, na kierowni-
ka Zespołu Konstruktorów, a następnie 
w 1972 roku na zastępcę głównego 
konstruktora. O jego profesjonalizmie 
świadczą uzyskane patenty. W roku 
1976 inż. T. Rynkiewicz został dyrekto-
rem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Oczyszczania Miast – OBROM w Łodzi 
(dzisiaj OBREM), stanowisko to zajmo-
wał do 1990 r.

Za unikatowe rozwiązania i wdro-
żenie do produkcji samochodu do 
ciśnieniowego mycia sieci kanali-
zacyjnych (SC2) wraz z zespołem 
otrzymał od NOT tytuł Mistrza Tech-
niki Polskiej 1972 r.

Za osiągnięcia zawodowe i prace 
społeczne inż. T. Rynkiewicz otrzy-

W dniu 19 września przed audytorium im A. Sołtana otwarto wystawę karykatur profesorów Po-
litechniki Łódzkiej. Wykonał je absolwent Wydziału Mechanicznego naszej uczelni inż. Tadeusz 
Rynkiewicz, któremu zabrakło sześć tygodni życia, aby sam mógł dokonać otwarcia wystawy.

Karykatury profesorów PŁ
mywał liczne wyróżnienia i nagrody: 
zakładowe, Ministra, Odznakę Hono-
rową Miasta Łodzi oraz odznaczenia 
państwowe, w tym Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski.

Inż. T. Rynkiewicz osiągając duże 
sukcesy w pracy zawodowej równo-
legle rozwijał swój talent plastyczny 
wykonując setki karykatur znanych 
osób ze świata polityki, nauki, kultury 
i sportu. Wiele z tych karykatur przez 
lata było publikowanych w „Dzienniku 
Łódzkim” oraz tygodniku „Radio i Tele-
wizja”. Pasją inż. T. Rynkiewicza było 
także malarstwo olejne i akwarelowe, 
ponadto rzeźbił w drewnie i zajmo-
wał się metaloplastyką. Szczególnie 
ceniony był jako akwarelista. Swym 
kolegom mówił, że wykonał karykatury 
wielu pracowników Politechniki, nie-
stety te wcześniejsze zaginęły.

We wszystkich dziedzinach swej 
działalności inż. T. Rynkiewicz wy-
kazywał się ogromnym humanizmem 
i kulturą, z których wyrósł jego talent 
i potrzeba tworzenia.

W ubiegłym roku wystąpiłem z inicja-
tywą zbierania anegdot o naszej uczel-
ni, jej historii, pracownikach naukowych 
i studentach. O wykonanie karykatur, 
które zilustrują ten zbiór anegdot po-
prosiłem Tadeusza Rynkiewicza. Mam 
nadzieję, że powstanie z tego ciekawe 
wydawnictwo, które ucieszy wszystkich 
związanych z naszą uczelnią. Chciał-
bym, aby ta publikacja niebawem do-
czekała się wydania.

Stowarzyszenie Wychowanków 
Politechniki Łódzkiej i Samorząd Stu-
dencki zadeklarowali podjęcie, przy 
życzliwym wsparciu władz uczelni, 
wspólnych działań na rzecz szerszej 
prezentacji dorobku artystycznego 
Tadeusza Rynkiewicza.
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