


2

W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 157

Każdy rok akademicki rozpo-
czynamy, oddając hołd prof. Boh-
danowi Stefanowskiemu – twórcy 
i pierwszemu rektorowi Politech-
niki Łódzkiej. Orszak ubranych 
w togi władz uczelni, członków 
Senatu i studentów udaje się pod 
pomnik prof. Stefanowskiego, by 
złożyć tam bukiet kwiatów.

W świętowaniu rozpoczęcia 
roku akademickiego 2021/22 
towarzyszyli nam przedstawicie-
le środowiska akademickiego, 
gospodarczego, władz miasta 
i regionu, a także parlamentarzyści 
i goście z zagranicy. Napłynęło 
również wiele listów gratulacyj-
nych, w tym także od Prezesa Rady 
Ministrów oraz Ministra Edukacji 
i Nauki. W wystąpieniach gości 
przewijał się motyw powrotu stu-
dentów do normalnej nauki oraz 
apele do młodych ludzi o szczepie-
nie się przeciwko Covid-19.

– Jestem szczęśliwy, że powrót na 
uczelnię stał się możliwy – powie-
dział rektor prof. Krzysztof Jóźwik, 
witając uczestników inauguracji 
zebranych w auli i oglądających 
transmisję internetową.

Przemówienie Rektora

Tradycyjnie inaugurację roz-
poczęło przemówienie rektora. 
Prof. Krzysztof Jóźwik poruszył 
w nim ważne dla uczelni wątki 
związane z zarządzaniem, nowymi 
inicjatywami w nauce i kształceniu, 
współpracą z otoczeniem uczelni 
oraz nowymi inwestycjami. Ob-
szerne fragmenty przemówienia 
drukujemy na stronach 4-6.

Profesor Senior

Od 2018 roku nadawana jest 
godność Profesora Seniora Poli-

techniki Łódzkiej. Do tego wyjąt-
kowego grona dołączyło pięciu 
zasłużonych dla uczelni naukow-
ców. Pamiątkowe dyplomy z rąk 
rektora otrzymali: prof. Liliana 
Byczkowska-Lipińska, prof. Jerzy 
Gębicki, prof. Janusz Rosiak, prof. 
Zbigniew Gawroński oraz prof. 
Bohdan Wendler.

Nagrody dla studentów…

Inauguracja roku akademic-
kiego jest szczególnie ważna dla 
studentów powracających do 
nauki. Tego dnia przyznawane są 
nagrody i wyróżnienia za szcze-
gólne osiągnięcia. Zawsze miłym 
akcentem uroczystości jest wyróż-
nienie autorów najlepszych prac 
dyplomowych. 

n	 za prace magisterskie
W konkursie im. Profesora Mie-

czysława Serwińskiego nagrodę 
otrzymał mgr inż. Mariusz Mąkie-
wicz (kierujący pracą prof. Jerzy 
Petera). Sponsorem nagrody jest 
firma Veolia. Łódzka Federacja 
SNT – NOT oraz Rada Uczelniana 
FSNT NOT w PŁ przyznała nagrodę 
główną mgr. inż. Piotrowi Wysoc-
kiemu (kierująca pracą dr hab. inż. 
Beata Brożek – Płuska z Między-
resortowego Instytutu Techniki 
Radiacyjnej) oraz wyróżniła mgr 
inż. Aleksandrę Janusz (kierujący 
pracą: dr hab. inż. Jacek Grabarczyk 
z Instytutu Inżynierii Materiało-
wej). Sponsorem tej nagrody jest 
firma Common.

n	 dla najlepszych studentów
Za osiągnięcia w nauce, spor- 

cie i działalności organizacyjnej 
wręczono tytuły Student Roku 

Inauguracja roku 2021-2022

Inauguracja roku akademickiego po raz pierwszy odbyła się w nowej auli im. 
prof. Tadeusza Paryjczaka w budynku Alchemium. Możliwość bezpośrednie-
go udziału w uroczystości sprawiła, że audytorium było pełne gości. 

Nadanie godności 
Profesora Seniora 
Politechniki 
Łódzkiej. Od lewej: 
prof. Zbigniew 
Gawroński, prof. 
Jerzy Gębicki, prof. 
Janusz Rosiak, prof. 
Liliana Byczkowska-
Lipińska, prof. 
Bohdan Wendler 

foto: 
Jacek Szabela
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2019/2020. Honorowe dyplomy 
otrzymali: Maciej Kupras (Wydział 
Mechaniczny), Marcin Klimkie-
wicz (Wydziała EEIA), Bartłomiej 
Rogalewicz (Wydział Chemiczny), 
Anna Szychulska (Wydział TMiWT), 
Dominika Krzeszewska (Wydział 
BiNoŻ), Paulina Kaszubska (Wy-
dział BAIŚ), Agnieszka Augusty-
niak (Wydział FTIMS), Magdalena 
Borszyńska (Wydział ZIP), Anna 
Szczepańska (Wydział IPOŚ), Julia 
Gruszczyńska (IFE).

n	 dla wybitnych sportowców
Specjalną Nagrodę Rektora 

za wybitne osiągnięcia sporto-
we otrzymali: mgr inż. Kajetan 
Duszyński – doktorant Interdy-
scyplinarnej Szkoły Doktorskiej 
i mistrz olimpijski z Tokio w szta-
fecie mieszanej 4x400 m oraz inż. 
Aleksandra Bednarek – studentka 
kierunku inżynieria biomedyczna 
i pierwsza Polka, która zdobyła 
potrójną koronę w pływaniu na 
wodach otwartych. Oboje wy-
różnieni jeszcze raz pojawili się 
na mównicy, wygłaszając wykład 
inauguracyjny. Kajetan Duszyński 
otrzymał dodatkowo upominek od 
Rady Politechniki Łódzkiej, który 
wręczył mu jej przewodniczący Mi-
rosław Sopek, wiceprezes Zarządu 
MakoLab ds. technologii.

Immatrykulacja

Ważnym punktem programu 
każdej inauguracji jest immatryku-
lacja nowo przyjętych studentów 
i doktorantów. Do ślubowania 
w czasie uczelnianej inauguracji 
przystąpiły zgodnie ze zwyczajem 
osoby, które uzyskały najlepsze 
wyniki w postępowaniu rekruta-
cyjnym.

Sportowo-naukowy 
wykład inauguracyjny

W tym roku wykład inaugu-
racyjny był wyjątkowy, bowiem 

wygłosiły go trzy osoby, które 
mówiły o swoich pasjach nauko-
wych i sportowych. Rektor prof. 
Jóźwik nazwał go specjalnym 
triathlonem. 

Prof. Katarzyna Pernal – ceniona 
na świecie fizyczka uprawiająca 
z sukcesami kolarstwo szosowe 

Aleksandra Bednarek – studentka 
i mistrzyni w pływaniu na wodach 
otwartych opowiadali o drodze 
do osiągniętych sukcesów oraz 
wsparciu, jakie otrzymują m.in. 
ze strony uczelni, by móc rozwijać 
swoje sportowe pasje, nie tracąc 
z oczu tych naukowych. W przy-

O pasji do nauki i sporu opowiedzieli wykładzie inauguracyjnym: (od lewej) mgr inż 
Kajetan Duszyński, prof. Katarzyna Pernal i inż. Aleksandra Bednarek            foto: Jacek Szabela

Nagrodzeni przez SNT – NOT i ich opiekunowie: mgr inż. Piotr Wysocki i dr hab. inż. Beata Brożek – Płuska 
oraz mgr inż. Aleksandra Janusz i dr hab. inż. Jacek Grabarczyk w towarzystwie rektora prof. Krzysztofa Jóźwika 
i prezesa NOT Adama Rylskiego                                                                                                                                  foto: Jacek Szabela

mówiła o wielkoskalowych sy-
mulacjach  kwantowych materii, 
starając się przy tym odpowiedzieć 
na pytanie gdzie jesteśmy, gdzie 
będziemy i gdzie chcielibyśmy być.

Mgr inż. Kajetan Duszyński – 
doktorant i olimpijczyk oraz inż. 

padku Kajetana Duszyńskiego 
jest to krystalogarafia białek, 
a Olę Bednarek interesuje zasto-
sowanie druku 3D w inżynierii 
tkankowej.

n	Ewa Chojnacka
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– Na każdym etapie mojej drogi, 
począwszy od budowania progra-
mu przez wdrażanie przyjętych 
założeń, towarzyszy mi hasło 
„Razem ku lepszej przyszłości”. 
Początek mojej kadencji przypadł 
na czas pandemii koronawirusa, 
w którym słowo „razem” nabra-
ło szczególnego znaczenia. (…) 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało 
nam się ograniczyć skutki pande-
mii i doprowadzić do bezpiecznego 
powrotu do nauki stacjonarnej. 

Sprawne 
zarządzanie

Nasze osiągnięcia w spraw-
nym wdrażaniu zdalnej formy 
kształcenia i zarządzania uczelnią 
zostały zauważone i docenione. 
Zostaliśmy partnerem projektu 

„Cyfrowa Gmina”, który prowadzi 
do transformacji administracji 
publicznej i ograniczy liczbę oso-
bistych wizyt w urzędach. Zrów-
noważone miasta i społeczności 
to jeden z naszych priorytetowych 
obszarów działań. 

(…) W zarządzaniu zawsze 
ważna jest dobra komunikacja. 
Miniony rok uświadomił nam, 
w jakim kierunku powinniśmy 
doskonalić działania związane 
z przepływem informacji na naszej 
uczelni. W styczniu przyszłego roku 
uruchomimy system Elektronicz-
nego Zarządzania Dokumentami. 
Korespondencję papierową za-
stąpi komunikacja elektroniczna. 
Mówiąc o zaletach systemu, 
który jest też wyrazem troski 
o środowisko naturalne rektor 
wymienił usprawnienie wymiany 

informacji, obniżenie kosztów 
oraz zwiększenie ochrony zdro-
wia. – Już się rozpoczęły, a wkrótce 
przeprowadzimy kolejne szkolenia, 
przygotowane przez koordynato-
rów tego systemu w jednostkach 
uczelni.

Uczelnia 
dla środowiska 
i biznesu

Jako nowoczesna uczelnia sta-
wiamy na wzrost aplikacyjności 
wyników badań w kraju i za grani-
cą. Zacieśniliśmy współpracę z Sie-
cią Badawczą Łukasiewicz, która 
zakłada wykorzystanie osiągnięć 
nauki do tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań ważnych dla społeczeń-
stwa. (…) Współpraca dotyczy 
takich obszarów jak: inteligentna 

Przemówienie Rektora
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przemówienie rozpoczął od krótkiego scharak-
teryzowania pierwszego roku swej kadencji, mówiąc dalej o sukcesach i pla-
nach uczelni.

foto: 
Jacek Szabela
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mobilność, zdrowie, zrównowa-
żona gospodarka i energia, trans-
formacja cyfrowa, nowoczesne 
materiały i technologie.

Mówiąc o aktywności Politech-
niki we współpracy z otoczeniem 
gospodarczym rektor nawiązał 
do umowy z firmą DS Smith Pol-
ska oraz z Okręgowym Inspekto-
ratem Pracy w Łodzi. Prof. Jóźwik 
podkreślił też znaczenie konkursu 
na najlepiej opracowany opis 
wpływu nauki na funkcjonowa-
nie społeczeństwa i gospodarki. 
O laureatach piszemy na str. 32. 

(…) Nasza efektywna współpra-
ca z partnerami przemysłowymi 
i biznesowymi została doceniona 
także w szerszym gremium. Z sa-
tysfakcją przyjąłem wiadomość, 
że Politechnice Łódzkiej przyznano 
Polską Nagrodę Innowacyjności. 
W ten sposób doceniono nasze 
wyróżniające się działania na 
rzecz rozwoju polskiej nauki i go-
spodarki.

Doskonałość 
naukowa

To jeden z kluczowych ob-
szarów rozwoju Politechniki 
Łódzkiej. – Nasza uczelnia zajmuje 
2. miejsce pod względem liczby 
udzielonych patentów zgłasza-
nych przez podmioty krajowe 
i zagraniczne. W minionym roku 
pracownicy Politechniki Łódzkiej 
uzyskali 73 patenty. To imponu-
jąca liczba, zwłaszcza że są one 
najtrudniejszą formą innowacyj-
ności. Pod względem cytowalności 
patentów zajmujemy wysokie 4. 
miejsce wśród uczelni i instytutów 
naukowych. (…)

Nieustannie podejmujemy 
działania na rzecz podnoszenia 
jakości pracy naukowej. W ramach 
programu IDUB przeznaczyliśmy 
już blisko 6,5 miliona złotych na 
inicjatywy badawcze dla najlep-
szych naukowców oraz studentów. 

W najbliższym czasie chcemy 
objąć takim wsparciem zwłaszcza 
młodych naukowców.  Rektor 
nawiązał tym samym do dwóch 
programów, które zostaną wkrót-
ce uruchomione: „YES – Young 
Excellent Scientist Programme” 
oraz „FU2N – Fundusz Udosko-
nalania Umiejętności Młodych 
Naukowców”. O programach tych 
można przeczytać w ŻU na str. 14.

(…) Prowadzimy badania ma-
jące realny wpływ na poprawę 
jakości życia w wielu obszarach. Je-
stem dumny, że pracownicy naszej 
uczelni angażują się w realizację 
grantów o znaczeniu globalnym. 
Obecnie na Politechnice Łódzkiej 
prowadzonych jest pięć grantów 
europejskich. Dzięki nim wzmoc-
nimy swój wkład w światowe 
badania z zakresu nowych techno-
logii, chemii, czy zrównoważonego 
rozwoju. (…).

Współpraca

Stawiamy na otwartość i inno-
wacyjność w badaniach nauko-
wych oraz realizujemy strategię łą-
czenia sił z wiodącymi instytucjami 
badawczymi w Europie. W ramach 
Programu Horyzont Europa, Poli-
technika Łódzka przygotowuje pro-
jekt teaming, dotyczący dalszego 
rozwoju ICRI-BioM jako Centrum 
Doskonałości. W skład konsor-
cjum wejdą: Politechnika Łódzka, 
Uniwersytet Medyczny, Centrum 
Badań Molekularnych i Makromo-
lekularnych PAN oraz Instytut Ma-
xa-Plancka. Jestem przekonany, że 
w perspektywie kilku najbliższych 
lat jednostka powstała w wyniku 
realizacji projektu teamingowego 
oraz już działający MAB – ICRI-
-BioM staną się niezależnymi in-
terdyscyplinarnymi ośrodkami 
innowacyjnymi rozpoznawanymi 
na całym świecie.

Partnerem naszych działań 
został Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi. Powołaliśmy zespół, 
którego celem jest utworzenie cen-
trum doskonałości, wspierającego 
współpracę, a także ułatwiającego 
promocję badań interdyscyplinar-
nych. Chcemy także premiować 
najlepsze pomysły badawcze, 
dlatego finalizujemy prace nad 
wspólną nagrodą rektorów Poli-
techniki Łódzkiej i Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Będzie to 
rodzaj mini-grantu.

W badaniach naukowych waż-
na jest nie tylko innowacyjność, 
ale także wymiar etyczny. Powo-
łaliśmy Komisję ds. Etyki Badań 
Naukowych Politechniki Łódzkiej, 
która wydaje opinie o badaniach 
prowadzonych z udziałem czło-
wieka, w których może wystąpić 
zagrożenie dla zdrowia ich uczest-
ników lub naruszenie ich prawa 
do ochrony danych osobowych, 
a także o badaniach, w których 
wykorzystywany jest materiał bio-
logiczny pochodzący od człowieka.

Doskonalimy 
jakość 
kształcenia 

Utrzymujemy ósme miejsce 
wśród wszystkich publicznych 
szkół wyższych w Polsce. Szcze-
gólnie wysoko Politechnika Łódzka 
znalazła się w rankingu „Perspek-
tyw” pod względem innowacyj-
ności, umiędzynarodowienia oraz 
warunków kształcenia. 

Opracowujemy treści progra-
mowe nowych kierunków, które 
pojawią się w ofercie studiów II 
stopnia w semestrze letnim. Na 
Wydziale EEIA uruchomimy kieru-
nek sztuczna inteligencja i uczenie 
maszynowe, a na Wydziale Me-
chanicznym – kierunek inżynieria 
produkcji. (…)

Od wielu już lat programy 
kształcenia prowadzone w języ-
kach obcych wyróżniają ofertę 
Politechniki Łódzkiej. Studenci   c.d. na str. 6
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wszystkich kierunków, ale w szcze-
gólności studenci CKM mają moż-
liwość wyjazdu na semestr do 
jednej z 400 uczelni w 70 krajach. 
Priorytetem jest dla nas stworzenie 
dobrych warunków do nauki i roz-
woju dla studentów z zagranicy, 
którzy już teraz stanowią ok. 30% 
wszystkich studentów CKM. (…)

Nowością w najbliższym nabo-
rze na naszą uczelnię będzie re-
krutacja w trybie uznania efektów 
uczenia się. Ta forma adresowana 
jest do osób posiadających zasób 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
zdobytych w procesie uczenia się 
poza systemem studiów. (…)

Studia to często pierwszy krok 
do przyszłej pracy naukowej, 
dlatego konsekwentnie wdra-
żamy rozwiązania premiujące 
najlepszych studentów. W ramach 
inicjatywy „Politechnika dla uta-
lentowanych” powstał program 
E2TOP (Excellence in Engineering: 
Talents in Research with Oppor-
tunities Programme). Politechnika 
Łódzka otrzymała także grant 
z Ministerstwa Edukacji i Nauki 
na zajęcia dla uzdolnionych stu-
dentów. Uczestnicy programu 
zostaną objęci długotrwałą opieką 
mentorską, a ich tutorami będą 
doświadczeni nauczyciele, biorący 
udział w programie „Mistrzowie 
dydaktyki”. Piszemy o tym na str. 
47. (…)

Rektor powiedział też o naj-
nowszym sukcesie w zakresie 
edukacji. – Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ i Europejskie-
go Korpusu Solidarności przyznała 
Politechnice Łódzkiej nagrodę 
EDUinspiracje w kategorii Umie-
jętności cyfrowe za międzynaro-
dowy projekt Virtual Mechatronic 
Laboratory, koordynowany przez 
naszą uczelnię. Jednocześnie dr 

inż. Dorota Kamińska, koordynator 
tego projektu otrzymała nomina-
cję do tytułu EduInspirator 2021 
w kategorii Szkolnictwo Wyższe. 
Ogłoszenie zwycięzców odbyło 
się 30 września podczas IV Kon-
gresu Edukacji w Warszawie.

Inwestycje 

(…) Zgodnie z zapowiedzią, 
przystąpiliśmy do przystosowa-
nia budynku na potrzeby żłobka 
i przedszkola. Zakończenie prac 
planowane jest na sierpień 2022 r. 
Koszt inwestycji to prawie 7 mln zł. 

Trwają prace wykończeniowe 
pasywnego budynku biurowego 
o powierzchni całkowitej 1600 m2 
na potrzeby administracji i studen-
tów PŁ. Będzie on zasilany wyłącz-
nie energią słoneczną. (…) 

Następna inwestycja to wy-
miana oświetlenia zewnętrznego 
na kampusie A. Jest ona niemal 
w całości finansowana przez do-
tacje pozyskane z Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości prawie 1,8 
mln zł. Prace rozpoczną się wiosną 
2022 r. Planujemy kompleksowy, 
wart ponad 3 mln zł, remont bu-
dynku magazynowego w bazie 
żeglarskiej w Rogantach, a także 
budynku A7 – wartość prac to 
kolejne 7 mln zł. W przyszłym roku 
zakończy się przebudowa II Domu 
Studenta na Osiedlu Akademickim. 
Nasza uczelnia realizuje projekt 
„Dostępna Politechnika Łódzka”, 
w ramach którego na terenie całe-
go kampusu trwają prace znoszące 
bariery architektoniczne. (…)

Rektor mówił też o oddanym 
do użytku woonerfie przy ul. 
Stefanowskiego oraz wzbogaca-
niu kampusu projektami realizo-
wanymi w programie IDEA BOX. 
ŻU – str. 42

Sport na PŁ

Rozpoczynający się rok aka-
demicki to czas intensywnych 
przygotowań do EUG 2022 – eu-
ropejskich igrzysk studenckich, 
których gospodarzem będziemy 
w lipcu. Podczas Zgromadzenia 
Generalnego EUSA w Budapeszcie 
ogłosiliśmy gotowość do przyjęcia 
około 5000 studentów – sportow-
ców i 800 wolontariuszy. Artykuł 
na ten temat na str. 39.

Życzenia 

Ciepłe słowa popłynęły w stro-
nę studentów, których rektor 
zachęcał do zdobywania wiedzy 
i poznawania własnych możliwo-
ści, odkrywania pasji. – Studen-
tom, którzy będą dzisiaj imma-
trykulowani życzę, by dobry start, 
którego świadectwem jest udział 
w tej uroczystości, doprowadził do 
udanego finiszu, po którym czeka 
ciekawa i inspirująca praca.

Zwracając się do doktorantów 
rektor powiedział – Życzę Wam, 
aby Wasza naukowa podróż sta-
wała się coraz bardziej intrygująca, 
a jej efekty pozwoliły wyznaczyć 
nowe standardy jakości życia. 

Społeczności akademickiej 
uczelni prof. Krzysztof Jóźwik ży-
czył aby uczelnia mogła funkcjo-
nować bez ograniczeń. – Cieszmy 
się z możliwości osobistego spotka-
nia, śmiało planujmy wznowienie 
mobilności, aktywnie angażujmy 
się w wydarzenia naukowe, pamię-
tając o odpowiedzialnej postawie 
i o przestrzeganiu bieżących zale-
ceń. Dbajmy o siebie samych i nas 
wszystkich wokół.

W tym roku wyjątkowo radośnie 
zawołajmy Vivat Academia!

n

  c.d. ze str. 5 Przemówienie Rektora
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We wnętrzu budynku znajduje 
się reprezentacyjne centrum kon-
ferencyjne, 17 sal dydaktycznych 
i pomieszczenia dziekanatu. Na 
parterze jest sala konferencyjna na 
100 osób, która będzie miejscem 
obrad Senatu uczelni. Sercem bu-
dynku jest rozciągająca się przez 
trzy piętra aula im. prof. Tadeusza 
Paryjczaka. Może ona pomieścić 
500 osób. – To właśnie w niej, 
począwszy od dziś, zapisywać się 
będzie historia Politechniki Łódzkiej, 
gdyż aula stanie się forum najważ-

niejszych uroczystości – powiedział 
podczas otwarcia Alchemium rek-
tor prof. Krzysztof Jóźwik.

Powierzchnia całkowita odda-
nego do użytku gmachu to niemal 
11 tys. m2. W sąsiedztwo Alche-
mium wkomponowano fragment 
budynku pofabrycznego Szaji 
Rosenblatta z XIX wieku, co nawią-
zuje do historycznego dziedzictwa 
Politechniki Łódzkiej.

Uczestniczący w uroczystości 
marszałek województwa łódzkie-
go Grzegorz Schreiber, trzymając   c.d. na str. 8

w ręku kilka próbek materiałów 
powiedział – Jest to efekt pracy 
naukowców z tego Wydziału. Są to 
materiały przyszłości, w pewnym 
sensie magiczne, które będą służyły 
do leczenia ran oraz regeneracji 
ubytków tkanki kostnej i chrzęst-
nej. Do realizacji takich pomysłów 
potrzebujemy ludzi – mamy już 
wspaniałych naukowców – i miej-
sca. Przed takim miejscem właśnie 
stoimy. Władze województwa będą 
wspierały tego typu działania, bo to 

Uroczyste otwarcie Alchemium
na Politechnice Łódzkiej
„Alchemium-magia chemii jutra” to nowoczesny kompleks budynków dla 
Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Pierwszy z nich został uroczy-
ście otwarty z udziałem znamienitych gości ze świata nauki i biznesu oraz 
parlamentarzystów i przedstawicieli władz samorządowych.

Wstęga przecięta
– można wejść 
do nowego 
budynku

foto: 
Jacek Szabela
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nasz wspólny dorobek. Coś, co chce-
my zostawić w Łodzi i województwie 
na wiele lat.

Prezydent Łodzi Hanna Zda-
nowska podkreśliła, że warunki do 
prowadzenia badań są podstawą 
rozwoju nauki – Dzięki takim in-
westycjom młode pokolenie będzie 
chciało zostać w Łodzi, by wspólnie 
budować nasze miasto i region.

Budynek poświęcił Arcybiskup 
Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, 
który w postscriptum do modlitwy 
powiedział – Daj Panie Boże, żeby 
między nami była chemia.

Na ręce rektora wpłynęło wie-
le listów gratulacyjnych, w tym 
od premiera i ministra edukacji 
i nauki.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali wspólnie: rektor 
prof. Krzysztof Jóźwik, rektor mi-
nionej kadencji prof. Sławomir 
Wiak, dziekan Wydziału Chemicz-
nego prof. Małgorzata Iwona 
Szynkowska-Jóźwik, marszałek 
województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber, prezydent Łodzi Hanna 
Zdanowska i dyrektor Rejonu firmy 
Budimex Marek Janowski.

Prof. Krzysztof Jóźwik powie-
dział – Cieszy mnie, że silny ośro-
dek naukowy, jakim jest Wydział 
Chemiczny, będzie mógł w sprzy-
jających warunkach dynamicznie 
się rozwijać. Alchemium stanie się 
kuźnią kolejnych pokoleń wybitnych 
chemików, wzorem inspirującej prof. 
Alicji Dorabialskiej, uczennicy Marii 
Skłodowskiej-Curie – jednej z założy-
cielek Wydziału Chemicznego na PŁ.

Pamięci 
prof. Tadeusza 
Paryjczaka

Podczas uroczystości odsłonię-
to tablicę pamiątkową poświęconą 
prof. Tadeuszowi Paryjczakowi 
– patronowi auli Alchemium. 
Uczyniły to dzieci Profesora: prof. 
Małgorzata Iwona Szynkowska-
-Jóźwik, Ewa Paryjczak-Kirchof 
oraz Krzysztof Paryjczak. W holu 
zaprezentowano wystawę pamią-
tek po prof. Tadeuszu Paryjczaku.

Rektor, wspominając wybitne-
go naukowca powiedział – Profesor 
stworzył na Politechnice Łódzkiej 
unikatowy zespół naukowy, który 
w uznaniu wysokiego poziomu 

  c.d. ze str. 7

badań zyskał po kilku latach za-
szczytne miano „łódzkiej szkoły 
adsorpcji i katalizy”. Był wybitnym 
autorytetem naukowym, a zna-
mienną cechą Profesora była także 
aktywna działalność organizacyj-
na. Był członkiem m.in. Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 
Komitetu Nauk Chemicznych PAN 
oraz Rady Nauki w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez 
kilka lat kierował Zespołem Chemii, 
Technologii Chemicznej, Inżynierii 
Chemicznej i Ochrony Środowiska 
Komitetu Badań Naukowych. Pełnił 
sześciokrotnie funkcję dziekana 
Wydziału Chemicznego Politechniki 
Łódzkiej. 

Był nie tylko wybitnym uczonym, 
ale także dobrym i mądrym człowie-
kiem. Na zawsze pozostanie w na-
szych sercach i wdzięcznej pamięci.

Prof. Paryjczaka wspominali 
również współpracownicy i ucznio-
wie w filmie, w którym tłem dla wy-
powiedzi były archiwalne zdjęcia.

– Wielu z nas, pracowników 
Wydziału Chemicznego, oceniając 
swoje życie naukowe i pobyt na Poli-
technice powinno zacząć od zdania 
„Miałem to szczęście, że spotkałem 
na swojej drodze profesora Paryjcza-
ka – mówił prof. Henryk Bem, były 
dziekan Wydziału. 

– Sukcesem Profesora jest to, 
że stworzył bardzo silny Instytut, 
wychował wielu znanych i cenio-
nych naukowców oraz wprowadził 
zasady zielonej chemii – podkreślił 
prof. Henryk Górecki z Politechniki 
Wrocławskiej. 

Prof. Ireneusz Kocemba z Insty-
tutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej 
PŁ mówił – Między nami studenta-
mi a profesorem powstawała więź 
mistrz-uczeń inspirująca, by starać 
się mistrzowi dorównać. 

W filmie nie mogło zabraknąć 
głosu prof. Małgorzaty Iwony 
Szynkowskiej-Jóźwik, która o swo-

Uroczyste otwarcie Alchemium

Widok na budynek 
od strony 
kampusu
foto: 
Jacek Szabela
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im Ojcu mówiła – Praca była jego 
pasją, a nauka wielką przygodą, ale 
lubił też obcować z naturą, a kolejną 
pasją był sport i podróże. Był kocha-
jącym Mężem, Ojcem, Dziadkiem. 
Razem z Mamą – Marią Hordyńską 
stworzyli ciepły i bardzo gościnny 
dom, w którym panowała miłość 
i szacunek. Na str. 12 drukujemy 
wywiad z prof. Małgorzatą Iwoną 
Szynkowską-Jóźwik „Dogonić 
marzenia” , w którym rozmawiamy 
o nowej inwestycji oraz wracamy 
do rodzinnych wspomnień. Ob-
szerny życiorys prof. Tadeusza Pa-
ryjczaka publikowaliśmy w ŻU 151.

Tablica pamiątkowa, którą za-
projektował artysta rzeźbiarz 
Kazimierz Karpiński, powstała 
dzięki wsparciu prezesa zarządu 
Jarosława-Derenia i dr. Jacka Jan-
kowskiego z firmy IChem, wice-
prezesa Polfarmex Marka Wośko, 
prezesa zarządu Delia Cosmetics 
dr. Józefa Szmicha, właścicieli 
firmy WITKO Małgorzaty i Sławo-
mira Witkowskich, kanclerza Loży 
Łódzkiej, wiceprezesa zarządu BCC 
dr. Krzysztofa Borkowskiego oraz 
przedstawiciela KSC Polski Cukier 
i jednocześnie prezesa KSC Bio-
energetyka Jana Piotrowskiego. 

Podziękowania
Otwierając pierwszy budynek 

Alchemium rektor podziękował 
osobom szczególnie zaangażowa-
nym w starania o środki na realiza-
cję projektu: rektorowi prof. Sławo-
mirowi Wiakowi, dziekan Wydziału 
Chemicznego prof. Małgorzacie 
Iwonie Szynkowskiej-Jóźwik, kanc-
lerzowi Włodzimierzowi Fisiakowi, 
głównym architektom – prof. 
Markowi Pabichowi i Krystynie 
Lachman-Pabich, koordynatorowi 
inwestycji Witoldowi Nykielowi 
oraz firmie Budimex realizującej 
budowę.

Prof. Małgorzata Iwona Szyn-
kowska-Jóźwik podzieliła się wra-
żeniami z pierwszych miesięcy 
pracy w nowym budynku, dzię-

kując wszystkim, którzy służyli 
wsparciem i pomocą. Wyrazem 
podziękowań była grafika przed-
stawiająca oddany do użytku bu-
dynek Alchemium, której autorką 
jest dr hab. Alicja Habisiak-Mat-
czak, prof. ASP.

ży. Imponująco wyglądały ujęcia 
Alchemium z drona pokazujące 
szczegóły architektury i otoczenie 
budynku. 

Trwa przetarg na realizację dru-
giego etapu inwestycji – budowę 
gmachu dydaktyczno-naukowego 

Tablicę poświęconą 
prof. Tadeuszowi 
Paryjczakowi 
odsłoniły dzieci 
Profesora

foto: 
Jacek Szabela

Aula im. 
prof. Tadeusza 
Paryjczaka 
po raz pierwszy 
wypełniła się 
gośćmi

foto: 
Jacek Szabela

Przyszłość inwestycji 
Koszt pierwszego etapu inwe-

stycji wyniósł nieco ponad 64,8 
mln złotych. Na ten cel Politech-
nika Łódzka otrzymała 47,5 mln 
złotych dotacji z MEiN. 

To, jak budynek powstawał, 
goście obejrzeli w filmowej podró-

z nowoczesnymi laboratoriami. 
Jego oddanie planowane jest 
w 2024 r. Całkowita powierzchnia 
kompleksu Alchemium to ponad 
27 tys. m2.

n	Ewa Chojnacka
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Tę najwyższą godność akade-
micką otrzymał prof. Klaus Müllen, 
naukowiec mający wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie chemii poli-
merów, chemii supramolekularnej 
i nanotechnologii oraz w zakresie 
potencjalnych zastosowań mate-
riałów grafenowych w elektronice 
organicznej.

– Profesor Klaus Müllen jest 
jednym z najwybitniejszych i naj-
bardziej wpływowych chemików 
na świecie. Jego osiągnięcia wy-
znaczają nowe kierunki rozwoju 
w chemii organicznej i polimerów 
oraz w zaawansowanej inżynierii 
materiałowej – tymi słowami roz-
począł laudację prof. Jacek Ulański, 
promotor doktoratu, kierownik 
Katedry Fizyki Molekularnej na 
Wydziale Chemicznym. 

Prof. Klaus Müllen już w 1979 r., 
10 lat po ukończeniu studiów, 
został profesorem na Uniwersy-
tecie w Kolonii, a następnie na 

Uniwersytecie w Moguncji (1984). 
Od 1989 r. do przejścia na eme-
ryturę w 2017 r. był dyrektorem 
Instytutu Maxa Plancka Badań Po-
limerów w Moguncji. Profesor ma 
w dorobku około 2100 artykułów 
w wiodących czasopismach che-
micznych i interdyscyplinarnych. 
Jego publikacje były cytowane po-
nad 140 000 razy, a indeks Hirscha 
wynosi aż 171. Wygłosił ponad 400 
wykładów plenarnych i inaugura-
cyjnych. Doktorat honoris causa PŁ 
jest dziewiątym w życiorysie prof. 
Müllena. Jest profesorem hono-
rowym kilkudziesięciu uczelni na 
świecie, a także laureatem wielu 
prestiżowych nagród naukowych: 
amerykańskich, brytyjskich, chiń-
skich, francuskich, izraelskich, 
indyjskich, kanadyjskich i innych.

– Klaus Müllen zawdzięcza swoje 
sukcesy niezwykłej umiejętności 
projektowania struktur cząsteczek 
wykazujących pożądane właści-

wości, a następnie ich precyzyj-
nej syntezy. To sprawia, że krąg 
naukowców zainteresowanych 
współpracą z profesorem Müllenem 
wykracza daleko poza dziedzinę 
chemii i obejmuje m.in. fizykę, bio-
logię, elektronikę, optoelektronikę, 
jak również szeroko pojętą inżynierię 
materiałową. Nasza współpraca 
z profesorem Müllenen trwa już 
ponad 20 lat – mówił prof. Jacek 
Ulański. Wniosek o nadanie nie-
mieckiemu uczonemu tytułu dok-
tora honoris causa złożyły wydziały 
Chemiczny oraz Biotechnologii 
i Nauk o Żywności.

Prof. Klaus Müllen ma szcze-
gólny wkład w projekt ICRI-BioM 
opracowany przez konsorcjum 
kierowane przez PŁ z udziałem 
dwóch Instytutów Maxa Plancka. 
Projekt ten uzyskał finansowanie 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
w konkursie Międzynarodowej 
Agendy Badawczej PLUS. Prof. 
Müllen jest przewodniczącym 
Międzynarodowego Komitetu 
Naukowego ICRI-BioM. 

W wykładzie wygłoszonym 
po ceremonii prof. Klaus Müllen 
podzielił się swoimi przemyśle-
niami o roli nauki, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na znaczenie 
chemii. Wykład był niezwykle 
ciekawy, Profesor mówił w nim 
o znaczeniu badań, o pewnym 
niebezpieczeństwie, które one 
niosą i o odpowiedzialności, jaka 
jest przy tym niezbędna.

n	Ewa Chojnacka

Doktorat honoris causa 
dla prof. Klausa Müllena

Pierwszą uroczystością w reprezentacyjnym audytorium im. Prof. Tadeusza 
Paryjczaka, która odbyła się zaraz po jego uroczystym otwarciu, było nadanie 
tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. 

Prof. Klaus Müllen 
w towarzystwie 
(od prawej) rektora 
prof. Krzysztofa 
Jóźwika, prorektora 
ds. nauki prof. 
Łukasza Albrechta 
i promotora prof. 
Jacka Ulańskiego

foto: 
Jacek Szabela
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Prof. dr hab. inż. Władysław 
Mielczarski  z Instytutu Elek-
troenergetyki posiada ponad 

40-letnie doświadczenie w pracy 
naukowej i wdrożeniowej, w tym 
10 lat spędził za granicą. Brał 
udział w projektowaniu i wdraża-
niu rynków energii elektrycznej 
w stanie Victoria w Australii, 
kanadyjskiej prowincji Ontario 
oraz w Polsce. 

Jako doradca rządu RP przy-
gotował projekt polskiego rynku 
energii elektrycznej (1999-2001), 
a dla Ministra Gospodarki program 
konsolidacji polskiej elektroener-
getyki (2005-2007). Delegowany 
do Komisji Europejskiej pełnił 
funkcję European Energy Coor-
dinator, odpowiadając za rozwój 
międzynarodowych połączeń 
transgranicznych systemów elek-

Odznaczeni 
Krzyżem Kawalerskim OOP
Prof. Halina Abramczyk oraz prof. Władysław Mielczarski zostali uhonorowani 
przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polo-
nia Restituta za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej 
i za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Prof. dr hab. Halina Abramczyk 
jest twórcą Laboratorium Lasero-
wej Spektroskopii Molekularnej 
Politechniki Łódzkiej. Jej praca 
naukowa koncentruje się obecnie 
na diagnostyce nowotworowej 
metodami spektroskopowymi 
i dotyczy zagadnień z pogranicza 
chemii i fizyki laserowej, biologii, 
medycyny i diagnostyki medycz-
nej. Prof. H. Abramczyk jest rów-
nież jednym z twórców polskiej 
szkoły spektroskopii molekularnej 
i biospektroskopii. Jest współau-
torką ponad 250 publikacji, w tym 
w czasopismach międzynarodo-

wych o najwyższym współczyn-
niku oddziaływania, monografii 
poświęconych fizyce laserów 
i biomedycynie. Na zaproszenie 
wygłosiła liczne wykłady m.in. 
w Stanford University, University 
of California oraz na konferencjach 
krajowych i międzynarodowych. 
Prof. Abramczyk jest także lau-
reatką stypendium Fulbrighta 
(University of Arizona) oraz Prze-
wodniczącą Polskiego Stowarzy-
szenia Stypendystów Fulbrighta. 
Jest członkiem rady wydawniczej 
Journal of Molecular Liquids.

n

troenergetycznych w Północnej 
i Centralnej Europie (2007-2011). 
Z jego inicjatywy powstało połą-
czenie energetyczne Polski i Litwy 
LitPol Link.

Dorobek publikacyjny prof. 
Mielczarskiego obejmuje m.in. 
11 książek i wydań specjalnych 
oraz 21 rozdziałów w książkach. 
Jest twórcą konferencji European 
Energy Markets. Kierował ponad 
70 projektami badawczymi i wdro-
żeniowymi. Otrzymał nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów za projekty 
programów komputerowych opty-
malizujących pracę systemu elek-
troenergetycznego. Jest członkiem 
IEEE (Life Member). 

n
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Wydział Chemiczny doczekał się nowego 
budynku. Pierwszego z trzech zaplanowanych 
w kompleksie „Alchemium”. Jakie potrzeby za-
spakaja ta nowa przestrzeń?

Nowy budynek Wydziału Chemicznego „Alche-
mium – magia chemii jutra” jako całość ma być no-
woczesnym gmachem konferencyjno–dydaktycz-
no–laboratoryjnym. Pierwszy z kompleksu trzech, 
powstały już budynek ma zaspokoić głównie 
potrzeby konferencyjno-dydaktyczne zarówno 
Wydziału, ale także w dużej mierze uczelni. Być 
może w dalszej perspektywie będzie miejscem 
spełniającym potrzeby miasta i innych naszych 
partnerów. 

Miejscem, którego do tej pory nie było na 
uczelni jest nowoczesna, bardzo piękna aula na 
500 osób, wyposażona w system tłumaczeń sy-
multanicznych, sceniczne oświetlenie i nowocze-
sny sprzęt multimedialny. Będzie ona służyć całej 
społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej, 
gdyż tutaj oprócz wykładów dla studentów, od-
bywać się będą najważniejsze uroczystości naszej 
uczelni. Aula, posiadając odpowiednie zaplecze 
oraz przestrzenie wokół, może również znakomi-
cie pełnić rolę profesjonalnego i nowoczesnego 
centrum konferencyjnego. 

W budynku znajduje się również Sala Senatu PŁ 
i Rady Wydziału na 100 osób, kilka mniejszych sal 
konferencyjnych, pracownie komputerowe oraz 
audytoria i pokoje do cichej pracy. Jest tu także 
dziekanat i administracja Wydziału Chemicznego. 
Planujemy zaaranżować także przestrzeń wy-
stawową, w której będzie Galeria „Politechnika”, 

Najpierw były marzenia, później zaczęły pojawiać się szanse na ich spełnienie. 
Wreszcie przyszła dobra wiadomość, że inwestycja dla Wydziału Chemiczne-
go otrzyma dofinansowanie. Powstały pierwsze koncepcje, a następnie pro-
jekt atrakcyjnie pokazany na wizualizacjach. Dzisiaj możemy już zatrzymać 
się przed wejściem do „Alchemium”, spojrzeć w górę na jego nowoczesną ele-
wację i wejść do środka, gdzie wita nas przestronny hol, skąd można skiero-
wać się do miejsca, w którym chcemy się znaleźć.

Dogonić marzenia
Rozmowa z dziekan prof. Małgorzatą Iwoną Szynkowską-Jóźwik o miejscu, 
w którym urzęduje od kilku miesięcy.

Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, dziekan Wydziału 
Chemicznego                                                             foto: Jacek Szabela
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mająca wieloletnią tradycję na naszej uczelni. Cały 
kompleks „Alchemium” będzie miał powierzchnię 
27 tys. m2. 

W kondygnacji podziemnej Alchemium znaj-
duje się garaż oraz pomieszczenia techniczne.

Jak pracuje się w tak nowoczesnym otoczeniu?
Wspaniale! Jestem przekonana, że otoczenie, 

w którym funkcjonujemy odgrywa istotną rolę 
w naszym działaniu, aktywności, podejmowa-
niu decyzji. W dużej mierze określa możliwości, 
kreując szanse na nowoczesny, lepszy rozwój. Nie 
jest tajemnicą, że dobre warunki pracy, nauki, jak 
również zamieszkania wpływają pozytywnie na 
sposób naszego myślenia, na nasze zachowania 
i emocje. Duże, dobrze przemyślane i zaprojek-
towane przestrzenie w „Alchemium” z pewnością 
dają wysoki komfort pracy, ale również podniosą 
prestiż i wygodę studiowania na naszym Wydziale. 
W dzisiejszych czasach takie otoczenie jest kluczo-
we dla rozwoju i organizacji kształcenia oraz nauki 
na najwyższym, światowym poziomie. 

Czy jest coś szczególnego, co budzi u Pani 
Dziekan i współpracowników największe zadowo-
lenie? Jakie są główne zalety nowego budynku?

Przy realizacji projektu „Alchemium” cały czas 
przyświeca mi myśl, że warto mieć marzenia 
i determinację, aby je spełniać. Przez długie lata 
Wydział Chemiczny starał się o nowy kompleks 
budynków i to było jak „w pogoni za marzeniami”, 
które teraz się realizują, dzięki wsparciu i sta-
raniom wielu osób. Myślę, że największe nasze 
zadowolenie budzi fakt, że „Alchemium” zapewni 
pracownikom, doktorantom i studentom Wydzia-
łu nowoczesne warunki do pracy, prowadzenia 
badań i procesu kształcenia na miarę współcze-
snych i przyszłych wyzwań dotyczących rozwoju 
nauk chemicznych.

Budynek, który opuściliśmy był miejscem, 
w którym od początku znajdował się Wydział 
Chemiczny. Ma on dla nas historyczne znaczenie, 
dlatego przeprowadzka nie była pozbawiona 
sentymentalnych odczuć, którym jednak towa-
rzyszyła radość z nowych warunków, do których 
się przenieśliśmy.

Ta inwestycja Politechniki Łódzkiej wiąże 
się z dużymi kosztami. Czy można już mówić 

o poniesionych nakładach na pierwszy etap? 
Jakie są perspektywy na powstanie całego 
kompleksu?

Koszt budowy nowoczesnego kompleksu „Al-
chemium” zaplanowany był w projekcie na 113,1 
mln zł z czego 97,5 mln zł dotacji otrzymaliśmy 
z MNiSW. Pierwszy etap został już zamknięty 
i rozliczenie zostało przesłane do MEiN. Inwestycja 
kosztowała nieco ponad 64,8 mln zł. Na jej realiza-
cję PŁ otrzymała z ministerstwa 47,5 mln. Przetarg 
na budowę drugiego etapu został już ogłoszony. 
W drugim etapie, w latach 2021-2024, powstaną 
budynki, w których znajdą się laboratoria dydak-
tyczne oraz naukowe.

Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że naj-
większa, reprezentacyjna aula naszej uczelni, 
która znajduje się w Alchemium, otrzymała imię 
Profesora Tadeusza Paryjczaka, wieloletniego 
dziekana Wydziału Chemicznego. Jakie odczucia 
budzi w Pani to wydarzenie? Pytamy o to, ponie-
waż jest piękną klamrą, wpisującą się w życio- 
rys Profesora, to że kontynuuje Pani dzieło swo- 
jego Ojca – jest Pani również wybitnym che-
mikiem i sprawuje funkcję dziekana Wydziału 
Chemicznego.

Dzień, w którym Senat Politechniki Łódzkiej 
podjął Uchwałę o nadaniu, w uznaniu wybitnych 
zasług dla Politechniki Łódzkiej, auli mieszczącej 
się w gmachu konferencyjno-dydaktycznym Al-
chemium Wydziału Chemicznego imienia prof. 
Tadeusza Paryjczaka, był wielkim przeżyciem. Dla 
mnie i dla całej rodziny jest to ogromna radość, 
niezwykłe wzruszenie i cały bukiet wielu dobrych 
uczuć, które zachowam w swoim sercu. Profesor 
był osobą znaną i bardzo cenioną w polskim śro-
dowisku naukowym i akademickim. Podziwiałam 
go, bo był wybitnym uczonym, nauczycielem 
akademickim, wieloletnim dziekanem Wydziału 
Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

Dla mnie był wspaniałym Tatą i przede wszyst-
kim dobrym, mądrym człowiekiem, którego po-
goda ducha, życzliwość do ludzi, miłość do książek 
i pasja do nauki nauczyła mnie jak postępować 
w życiu, jak cenić tradycję akademicką i szanować 
ludzi. No cóż, historia kołem się toczy…

Rozmawiała 
n	Ewa Chojnacka
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Politechnika Łódzka uczestni-
czy w programie IDUB (Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badaw-
cza), w ramach którego chcemy 
wzmocnić aktywność naszej kadry 
w krajowym i międzynarodowym 
środowisku naukowym. 

Od minionego roku działa sys-
tem nagród motywacyjnych dla 
pracowników, doktorantów i stu-
dentów za ich prestiżowe publika-
cje czy patenty. Dofinansowujemy 
również publikacje w czasopi-
smach Open Access. Teraz rozpo-
czynamy kolejne projekty, które 
wzmocnią pozycję Politechniki 
Łódzkiej, jako instytucji kojarzonej 
z innowacyjnymi badaniami.

Jedną z takich inicjatyw jest 
ogłoszony Zarządzeniem Rektora 
prof. Krzysztofa Jóźwika program 
YES (Young Excellent Scientists 

Programme). Jego celem jest umię-
dzynarodowienie naszej kadry 
dzięki pozyskaniu z zagranicznych 
ośrodków badawczych młodych 
naukowców ze stopniem dr. lub 
dr. hab. Zależy nam, aby mieli oni 
już znaczący dorobek naukowy 
i pomysł na realizację innowa-
cyjnych badań, aby byli to ludzie 
z potencjałem, którzy wprowadzą 
do uczelni nową tematykę ba-
dawczą, a także będą skutecznie 
pozyskiwać międzynarodowe 
granty. Program YES jest narzę-
dziem wprowadzającym do uczel-
ni powiew świeżości oraz inne 
spojrzenie na prowadzenie badań. 
Jednocześnie pokazuje, że Poli-
technika Łódzka jest atrakcyjnym 
miejscem do budowania zespołów 
naukowych rozwijających innowa-
cyjne badania. 

Nowych naukowców będziemy 
przyjmować, organizując między-
narodowe konkursy. Zapewnimy 
im atrakcyjne wynagrodzenie 
i niezbędne wsparcie ze strony 
uczelni. Chcemy wzmocnić każdy 
z pięciu priorytetowych obszarów 
badawczych określonych w pro-
gramie IDUB. Zaczniemy od badań 
z obszaru sztucznej inteligencji. 

Kolejnym narzędziem wzmac-
niającym potencjał naukowy PŁ 
jest „FU2N – Fundusz Udosko-
nalania Umiejętności Młodych 
Naukowców” skierowany do dok-
torantów i młodych pracowni-
ków. Chcemy, aby udział w nim 
skutkował w przyszłości większą 
aktywnością w pozyskiwaniu 
grantów badawczych. Uzyskane 
finansowanie będzie można prze-
znaczyć na badania pilotażowe, 
zdobywając przy tym doświad-
czenie w zarządzaniu projektami. 

Dajemy młodemu naukowcowi 
„wędkę” i chcemy go zainspirować 
do działania. Rozliczeniem udziału 
w programie FU2N będzie złożenie 
wniosku o finansowanie dalszych 
badań w ramach konkursów NCN, 
NCBiR lub innych. 

Pierwsze konkursy w progra-
mach YES i FUN ogłosimy już 
jesienią tego roku.

Programem, który kierujemy do 
studentów jest E2TOP (Excellence 
in Engineering: Talents in Research 
with Opportunities Programme). 
Dotyczy on szczególnie utalen-
towanych młodych osób, które 
są zainteresowane rozwojem na-
ukowym. Dajemy im możliwość 
kształcenia metodą research based 
learning, w indywidualnym trybie 
studiów, tak, by pod okiem mento-
ra mogli włączyć się w badania na-
ukowe. Ten program stworzyliśmy 
z myślą o budowaniu przyszłych 
kadr Politechniki Łódzkiej. 

Zaplanowaliśmy też cykl semi-
nariów pod wspólnym tytułem Hot 
topics in science and technology. 
Będą one obligatoryjnym modu-
łem w programie kształcenia Inter-
dyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, 
ale też posłużą szerszemu celowi. 
Na wykłady wygłaszane w czasie 
tych seminariów będziemy zapra-
szać najlepszych w swoich dzie-
dzinach naukowców. Zwiększymy 
w ten sposób międzynarodową 
rozpoznawalność naszej uczelni 
i zacieśnimy kontakty z innymi gru-
pami badawczymi. Takie spotkania 
będą stanowiły fora wymiany 
doświadczeń i mogą przyczynić 
się do aplikowania o najbardziej 
prestiżowe granty.

n	zanotowała Ewa Chojnacka

Rozwijamy potencjał 
badawczy uczelni
O nowych inicjatywach 
i programach służących 
podnoszeniu jakości oraz 
umiędzynarodowieniu 
badań naukowych mówi 
prof. Łukasz Albrecht, pro-
rektor ds. nauki.
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– ŻU: Professor, you have won 
the international competition an-
nounced, inter alia, in Nature and 
Euraxess. How did you come to ac-
cept the challenge of managing the 
development of our Centre?

Already in 1972, I had first con-
tacts with Poland; I attended two 
impressive guided tours and visited 
several parts of Poland. I became 
“hungry” for Poland, and my interest 
in the country and people continues 
until now. When I received the offer 
for the ICRI-BioM Director position 
to build up something very new, 
I considered this to be a great 
chance to get deeper involved in 
your country.

– ŻU: Your research focuses on 
molecular microbiology and bio-
technology, including processes 

related to the production of biode-
gradable PHA polymers, biosynthe-
sis and biotechnological production 
of polyamides. How will you use your 
experience to guide research at the 
Centre? 

Biomaterials and polymers are in 
the focus of ICRI-BioM. They match 
exactly the compounds which I’ve 
been investigating for 30 years at 
my university in Germany. I have 
a great experience in this field 
and I published many papers in-
cluding a 10-volume handbook at 
Wiley-VCH. My good contacts with 
other polymer scientists will help to 
generate something exciting.

– ŻU: You worked at many uni-
versities in several countries. How 
do you find work in Poland – the 
conditions and its organization in 
comparison with those universities?

The situation in Poland is dif-
ferent from Germany although 
both countries belong to the EU. 
During the first months at ICRI-BioM 
I experienced an overburdening 
bureaucracy. I concluded that it is 
more difficult to acquire money for 
research in Germany than to spend 
the acquired money for research 
in Poland. These processes must 
become much easier and require 
more support from the central ad-
ministration!

– ŻU: How do you imagine the fu-
ture of the Centre? Is there anything 
that makes you optimistic?

Every new Research Centre made 
from scratch faces difficult times. My 
task will be to fill the Centre up with 
good ideas, strategies and people 
and to keep it growing. Since re-
search on biomaterials is an import-
ant subject as we can experience it 
in almost all parts of our daily life, 
I am very optimistic that the Centre 
will have a bright future.

– ŻU: Do you like Poland and 
Lodz, the local people and surround-
ings? Well-being is important for 
both scientific collaboration and 
everyday life.

Lodz is a big city quite different 
from others in Poland and has an 
interesting history as an important 
centre of the European textile indus-
try. This industry is now mostly gone 
and you can only imagine scarcely 
how important this industry was 
when you see some impressive reno-
vated old red brick factory buildings. 
Now, other economies have become 
important. The old buildings are no 
longer needed but are still existing 
mostly in a bad condition. During 
a drive on the 30 km long circular 
highway surrounding the centre, the 
high residential buildings from the 
period of communism dominate the 
view beside new huge apartment 
buildings recently constructed all 
over the town. Most people are very 
friendly and help me to get orientat-
ed in daily life.

n

International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) 
– International Research Agenda was established in 2019 in cooperation with 
the Max Planck Institute for Polymer Research in Mainz. Since December 2021 it 
has been run by Prof. Alexander Steinbüchel, a world-class microbiologist, who-
se task is to implement research directions that combine theoretical and experi-
mental methods, polymers and bio-molecules to obtain new materials with pre-
-programmed properties.

To fill the Centre 
up with good ideas
Interview with Professor Alexander Steinbüchel
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Minister przyznał 217 stypendiów dla wybitnych 
młodych naukowców ze zgłoszonych 1897 wniosków. 
W tej grupie jest 52 doktorantów.

Stypendyści z Politechniki Łódzkiej są jedynymi 
laureatami reprezentującymi łódzkie uczelnie.

Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, gratulując mówi 
– Jestem niezwykle dumny z sukcesu naszych naukow-
ców, którzy już na początku swojej drogi zawodowej 
osiągnęli znaczące rezultaty, prowadząc innowacyjne 
badania. Cieszę się, że zdecydowali się oni rozwijać 
swoją pasję i karierę w Politechnice Łódzkiej, uczelni 
zapewniającej doskonałe perspektywy dla utalentowa-
nych osób z dużym potencjałem naukowym.

Stypendyści z PŁ
n	 dr inż. Monika Cysek-Pawlak z Instytutu Archi-

tektury i Urbanistyki na Wydziale BAIŚ. Zajmuje 
się rewitalizacją w miastach poprzemysłowych. 
W szczególności pracuje nad modelem oceny 
procesu rewitalizacji w kontekście przestrzennym 
i funkcjonalnym. Badania odwołują się do zasad 
Nowego Urbanizmu. Prowadzi je we współpracy 
z uczelniami francuskimi, porównując praktykę 
krajową z przykładami zachodnimi.

Z Wydziału IPOŚ stypendia za wybitną działalność 
naukową otrzymali m.in.:
n	 dr inż. Lucyna Bilińska z Katedry Inżynierii Mole-

kularnej. Zajmuje się opracowywaniem systemów 
oczyszczania i recyklingu ścieków. Obecnie pracuje 
nad wykorzystaniem zimnej plazmy w technikach 
oczyszczania ścieków włókienniczych. Prace te 
realizuje w ramach grantu finansowanego z fundu-
szy norweskich, którego jest kierownikiem (projekt 
TEX-WATER-REC). Jednocześnie jest jednym z wy-
konawców projektu SONATA NCN poświęconego 
eliminacji mikrozanieczyszczeń ze środowiska 
wodnego. Specjalizuje się w implementacjach 

przemysłowych, będąc pracownikiem przemysłu 
(Zakład Włókienniczy Biliński sp.j.).

n	 dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Moleku-
larnej. Obecnie zajmuje się uzyskiwaniem nano-
strukturalnych materiałów katalitycznych opartych 
na tlenkach metali przejściowych. W tym celu 
wykorzystuje metody plazmowe. Jako stypendysta 
Programu im. Bekkera odbywa obecnie (czerwiec 
2021) staż w Instytucie Chemii Materiałowej 
i Środowiskowej w Budapeszcie. W Plebiscycie na 
Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka zajął 3. 
miejsce. Jest autorem i współautorem 19 publikacji 
naukowych z listy filadelfijskiej.

n	 dr inż. Szymon Szufa z Katedry Inżynierii Bez-
pieczeństwa Pracy. Kieruje projektu BIOCARBON 
(Lider IX – NCBR). Współpracuje z jednostką ba-
dawczo-rozwojową z Austrii: BEST – Bioenergy 
and Sustainable Technologies GmbH. Dr Szufa 
i jego zespół pracują nad procesem wykorzystania 
pary przegrzanej do produkcji: paliw stałych dla 
energetyki rozproszonej i zawodowej, biowęgli 
jako dodatków do nawozów dla rolnictwa, bio-
sorbentów do oczyszczania wody i powietrza. 
Powyższe rozwiązania nie są stosowane na rynku 
światowym. 

Stypendystami 
są także doktoranci: 
n	 mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości 

Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mecha-
nicznym. Zajmuje się badaniem i optymalizacją 
procesu wytwarzania kompozytów włóknistych 
(szklanych i węglowych), tak aby zwiększyć ich 
sztywność i wytrzymałość. Badania te zostały 
nagrodzone stypendium START Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej.

n	 mgr inż. Damian Sokołowski z Katedry Mecha-
niki Konstrukcji na Wydziale BAIŚ. Prowadzi 

Stypendia ministra 

dla młodych naukowców
Aż siedmioro młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało stypen-
dia Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci to osoby prowadzące innowacyjne 
badania naukowe, mające w swoim dorobku znaczące osiągnięcia, także na 
arenie międzynarodowej.

�
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Academia Europaea założo-
na z inicjatywy Royal Society 
i Szwedzkiej Akademii Nauk zapra-
sza do swojego grona naukowców 
o wybitnych osiągnięciach. Jest 
to elitarne stowarzyszenie, do 
którego przystąpienie odbywa 
się wyłącznie na zaproszenie i jest 
recenzowane przez starannie wy-
branych naukowców. Academia 
Europaea skupia obecnie ponad 

4500 członków z całego świata, 
w tym wielu noblistów.

Prof. Tomasz Kapitaniak jest 
członkiem sekcji physics & engi-
neering sciences, w której zrze-
szonych jest obecnie 437 na-
ukowców.

Celem Academia Europaea jest 
rozwój i propagowanie doskonało-
ści naukowej, promowanie badań 
interdyscyplinarnych i międzyna-

rodowych we wszystkich dziedzi-
nach nauki, doradzanie rządom 
i organizacjom międzynarodowym 
w sprawach naukowych.

Prof. Tomasz Kapitaniak kieruje 
Katedrą Dynamiki. W wieku 29 lat 
uzyskał habilitację, tytuł profeso-
ra otrzymał, gdy miał lat 36. Jest 
znanym na świecie naukowcem, 
często zapraszanym do wygłasza-
nia wykładów plenarnych. Opubli-
kował 311 artykułów naukowych 
w renomowanych czasopismach, 
cytowanych ponad 6000 razy. 
Cieszy się międzynarodowym 
autorytetem w dziedzinie tzw. cha-
osu deterministycznego oraz ste-
rowania ruchami nieregularnymi. 
W 2013 roku został wybrany człon-
kiem PAN. Jest doktorem honoris 
causa Uniwersytetu Państwowego 
w Saratowie i Politechniki Lubel-
skiej. Jest honorowym profesorem 
University of Aberdeen w Szkocji, 
a prywatnie wybitnym znawcą hi-
storii tego kraju. Relaksuje się także 
malując obrazy oraz prowadząc 
rozgrywki szachowe.

n	Ewa Chojnacka

m.in. badania nad zastosowaniem technik 
obliczeniowych do określania niezawodności 
oraz niepewnej odpowiedzi konstrukcji inży-
nierskich i materiałów kompozytowych. W latach 
2017-2020 kierował projektem finansowanym 
w ramach konkursu Preludium Narodowego 
Centrum Nauki. W dorobku ma osiem artykułów 
ujętych w wykazie czasopism naukowych MNiSW, 

trzy rozdziały w książkach oraz trzynaście innych 
publikacji naukowych.
Jest podwójnym magistrem – w zakresie bu-
downictwa lądowego oraz informatyki, ma także 
tytuł inżyniera architektury oraz ponad trzyletnie 
doświadczenie zawodowe w programowaniu.

n	Ewa Chojnacka

Prof. Tomasz Kapitaniak został członkiem Academia Europaea, elitarnego sto-
warzyszenia naukowców, które doradza Komisji Europejskiej.

Naukowiec z PŁ 
w Academia Europaea

Prof. Tomasz 
Kapitaniak z Fumą, 
szkockiej rasy 
West Highland 
White Terrierem

foto: 
Jerzy Wojewoda

�
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Prof. Dorota Kręgiel
Jest pracownikiem naukowym 

w Katedrze Biotechnologii Śro-
dowiskowej. Ukończyła studia 
magisterskie na Wydziale Chemii 
Spożywczej (obecnie BiNoŻ). Sto-
pień doktora nauk technicznych 
uzyskała w 2000  r., a doktora 
habilitowanego w dyscyplinie 
biotechnologia w 2013 r. Jej zain-
teresowania naukowe są szerokie 
i dotyczą fizjologii i aktywności 
metabolicznej drobnoustrojów, 
związków biologicznie czynnych, 
mikrobiologii wód pitnych i napo-
jów, biofilmów oraz skutecznych 
strategii antybiofilmowych. Jest 
autorką lub współautorką ponad 
400 publikacji, w tym 80 artykułów 
naukowych w czasopismach z listy 
Journal Citation Reports (JCR) i kil-
ku rozdziałów w książkach. Była re-
cenzentem ponad 100 publikacji, 
głównie dla czasopism o zasięgu 

międzynarodowym. Jest promo-
torem jednego zakończonego oraz 
czterech otwartych przewodów 
doktorskich.

Prof. Kręgiel kierowała grantami 
finansowanymi przez KBN, MNiSW 
oraz NCBiR, a także była członkiem 
międzynarodowych zespołów 
naukowych w ramach projektów 
UE. Prace badawcze w projekcie 
„Perceramics” w ramach 6PR uwa-
ża za czas przełomowy w swoim 
rozwoju naukowym.

Odbyła kilka zagranicznych 
staży naukowych oraz staż prze-
mysłowy w polskim przedsiębior-
stwie branży spożywczej. Wielo-
krotnie uczestniczyła w pracach 
komitetów naukowych konferencji 
krajowych i międzynarodowych. 
Wygłaszała również zaproszone 
wykłady na konferencjach między-
narodowych.

Prof. Dorota Kręgiel jest zastęp-
cą Przedstawiciela Polski w mię-

dzynarodowym stowarzyszeniu 
jednostek naukowo-dydaktycz-
nych oraz przemysłu ISEKI-Food 
Association oraz członkiem Komisji 
Akredytacyjnej EQAS działającej 
przy tym stowarzyszeniu. Za dzia-
łalność naukową i wkład w rozwój 
polsko-serbskiej współpracy ba-
dawczej została nagrodzona ho-
norowym członkostwem National 
Society of Processing and Energy 
in Agriculture.                                   n

Prof. Marcin Janicki 

Jest absolwentem kierunku 
elektronika na PŁ. Pracę dyplomo-
wą napisał w 1994 r., przebywając 
w Ecole Nationale Supérieure d’E-
lectricité et Mécanique w Nancy. 
Jest absolwentem kierunku finan-
se i bankowość na UŁ (1996 r.). Stu-
dia doktoranckie na PŁ ukończył 
z wyróżnieniem w 1999 r. Od tego 
czasu jest zatrudniony w Katedrze 
Mikroelektroniki i Technik Informa-
tycznych. Rozprawę habilitacyjną 
obronił w 2012 r.

W czasie studiów doktoranc-
kich odbył staż w University of 
Strathclyde w Glasgow, a później 
na Uniwersytecie w Gandawie oraz 
w Radon Institute for Computa-
tional and Applied Mathematics 
Austriackiej Akademii Nauk w Linz. 

Zainteresowania naukowe prof. 
Janickiego dotyczą głównie zagad-
nień wielodomenowego mode-
lowania przyrządów i systemów 
elektronicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem modeli termicz-

Nominacje profesorskie
Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Dorocie Kręgiel 
z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz dr. hab. inż. Marcinowi Janickiemu z Wydziału 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Tytuł profesora nauk społecznych otrzymała 
dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji.
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nych. Opracowany przez niego 
symulator pozwala na znaczne 
skrócenie czasu trwania symulacji 
termicznych oraz wydatne zwięk-
szenie ich dokładności. 

Od ponad 10 lat bierze aktyw-
ny udział w działaniach mających 
na celu zwiększenie zatrudnialno-
ści absolwentów uczelni i ich mo-
bilności międzynarodowej m.in. 

w ramach programu Erasmus. 
W 2008 r. włączył się w prace 
Łódzkiego Uniwersytetu Dziecię-
cego PŁ, prowadząc warsztaty dla 
nauczycieli szkół podstawowych 
w ramach projektu programu 
Horyzont 2020.

Uczestniczył w licznych pro-
jektach naukowych i edukacyj-
nych finansowanych ze środków 
krajowych i zagranicznych, w 6 
z nich pełniąc rolę kierownika. Jest 
współautorem 217 publikacji 
naukowych, w tym 31 artykułów 
w czasopismach z JCR Master 
Journal List.

Został odznaczony brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę 
(2010 r.) oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (2012 r.).   

n

Prof. Magdalena 
Grębosz-Krawczyk

Dołączyła do grupy najmłod-
szych profesorów na PŁ. Tytuł 
otrzymała w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu i jakości.

Jest absolwentką kierunku 
Gestion et technologie prowadzo-
nego w IFE. Ukończyła także studia 
na Uniwersytecie Jean Moulin 
w Lyonie. Po studiach pracowała 
w Paryżu w firmie France Télécom. 

W 2007 roku, po uzyskaniu stopnia 
doktora nauk ekonomicznych, 
podjęła pracę na PŁ w Katedrze 
Integracji Europejskiej i Marketin-
gu Międzynarodowego. Stopień 
doktora habilitowanego w dyscy-
plinie nauki o zarządzaniu i jakości 
uzyskała na UŁ w 2014 roku.

Badania koncentruje na za-
gadnieniach zarządzania marką 
i marketingu międzynarodowego, 
ze szczególnym naciskiem na 
zarządzanie marką w mediach 
społecznościowych oraz branding 

nostalgiczny. Prowadzi także dzia-
łalność doradczą w zakresie strate-
gii marketingowych. Jest autorką 
i współautorką 7 książek i ponad 
100 artykułów w czasopismach 
krajowych i zagranicznych. 

Kierowała projektami badaw-
czymi finansowanymi m.in. przez 
NCN, NAWA, MNiSW, czy Ambasa-
dę Republiki Francuskiej w Polsce. 
Jest promotorem w 2 zakończo-
nych oraz 3 otwartych przewodach 
doktorskich. Aktywnie uczestniczy 
w pracy polskich i międzynaro-
dowych organizacji naukowych 
(PNTM, PTE, ERECO-PGV) oraz jest 
ekspertem w NAWA. 

Prof. Grębosz-Krawczyk odbyła 
kilkanaście staży zagranicznych 
m.in. na Uniwersytecie w Nantes, 
w École de Management w Gre-
noble, czy w ESIEE Paris. Od 2008 
roku jako visiting professor pro-
wadzi zajęcia na uczelniach we 
Francji, Finlandii i na Słowacji. Była 
także stypendystką programu im. 
Bekkera.

Została odznaczona Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.        n
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Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, 
podpisując umowę zaznaczył – 
Planujemy wspólne prowadzenie 
prac eksperckich i naukowo-badaw-
czych związanych z opracowaniem 
innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
inżynierii materiałów, technologii 
produkcji papieru i recyklingu. 
Nasz nowy partner – firma DS 
Smith Polska jest światowym kon-
cernem, którego główny biznes jest 
skoncentrowany na produkcji pro-
-ekologicznych opakowań z tektury 
falistej i papieru oraz recyklingu ma-
teriałów papierowych. Z kolei unika-
towe w kraju Centrum Papiernictwa 
i Poligrafii Politechniki Łódzkiej dys-
ponuje ogromnym doświadczeniem 
w kształceniu papierników i poligra-
fów na poziomie akademickim oraz 

w prowadzeniu badań dla branży 
papierniczej i poligraficznej. 

Umowa przyniesie korzyści 
obu stronom. Pracownicy spółki 
będą mogli realizować doktoraty 
wdrożeniowe, a studenci przygo-
towywać prace dyplomowe na 
tematy zbieżne z potrzebami Spół-
ki oraz odbywać staże i praktyki. 
Prezes Zarządu firmy Krzysztof 
Sadowski, podpisując umowę 
wyraził radość z możliwości uła-
twienia młodym ludziom kariery 
w wyjątkowej branży związanej 
z opakowaniami. 

Jak informował – Grupa DS 
Smith Polska jest częścią międzyna-
rodowego koncernu, który z sukce-
sem działa w 34 krajach i zatrudnia 
ponad 30 tysięcy pracowników. 

W Polsce w czterech zakładach 
produkcyjnych i centrach logistycz-
nych zatrudniamy ponad 1  300 
osób. Co ważne dla województwa 
łódzkiego i Politechniki Łódzkiej – 
jedna z naszych fabryk znajduje się 
w Kutnie, a druga, właśnie budo-
wana, usytuowana będzie w pobli-
skim Bełchatowie. Będzie to jeden 
z najnowocześniejszych w Europie 
zakładów produkcji tektury i opa-
kowań. Ruszamy tam z produkcją 
wiosną 2022 roku i aktualnie do 
tego zakładu rekrutujemy około 
200 pracowników, w tym inżynierów 
o różnych specjalnościach.

Rektor zwrócił uwagę, że umo-
wa z partnerem, realizującym 
wiele innowacyjnych projektów, 
jest dla Politechniki Łódzkiej bar-
dzo ważna. – Zapraszamy pracow-
ników firmy, by dzielili się szeroko 
swoją wiedzą ekspercką. Najbardziej 
istotna jest bezpośrednia współ-
praca w zakresie opracowywania 
i wdrażania nowych technologii 
oraz nowych rozwiązań – mówił 
prof. Jóźwik – Jestem przekonany, 
że wspólne konferencje naukowe 
i prace badawcze wzmocnią nasz 
potencjał badawczy, a wypraco-
wane rozwiązania przyczynią się 
do współtworzenia nowoczesnej 
gospodarki. Cieszą mnie też poten-
cjalne miejsca pracy dla naszych 
absolwentów.

n	Ewa Chojnacka

Sygnatariusze 
umowy: rektor prof. 
Krzysztof Jóźwik 
i prezes 
Krzysztof Sadowski

foto: 
Filip Podgórski

Politechnika Łódzka i DS Smith Polska sp. z o.o. zawarły umowę o współpra-
cy naukowej i badawczo-rozwojowej. Partnerzy zamierzają wspólnie zgłębiać 
zagadnienia związane ze współczesnymi technologiami w zakresie recyclingu 
i produkcji papieru oraz opakowań z tektury, w tym z przełomowymi działa-
niami na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Współpraca
dobrze opakowana
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Zainteresowania naukowe prof. Beaty Kolesińskiej 
dotyczą projektowania i syntezy peptydów, czyli tych 
białek, które biorą udział we wszystkich procesach 
fizjologicznych żywych organizmów. Główny nurt jej 
prac skierowany jest na zastosowania w medycynie. 
M.in. za innowacyjne materiały hybrydowe do rege-

neracji tkanek oraz hemostatyczne, resorbowalne 
opatrunki podwójnego zastosowania prof. Kolesińska 
otrzymała w 2019 roku tytuł Naukowca Przyszłości 
przyznany w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju. Kierowane przez badaczkę laboratorium jest 
częścią Centrum badań nowych związków aktywnych 
biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce 
medycznej, tworzonego w ramach projektu dofinan-
sowanego z regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego w ramach tzw. Kontraktu 
Terytorialnego. 

Jak podkreśla prof. Kolesińska – Głównym celem 
prac badawczych prowadzonych przez Zespół Chemii 
i Inżynierii Peptydów i Białek, którym kieruję, jest nie 
tylko udowodnienie poprawności przyjętych założeń, 
lecz osiągniecie praktycznych efektów np. w postaci in-
nowacyjnych materiałów, które znajdują zastosowanie 
głównie w szeroko rozumianej branży medycznej. Wagę 
badań podkreśla fakt, że ich pozytywne wyniki mają 
bardzo często bezpośrednie przełożenie na poprawę 
jakości życia i zdrowia ludzi.

Droga do osiągnięcia tego celu prowadzi przez 
skutkującą wzajemnymi korzyściami współpracę ze 
środowiskiem biznesowym. Z jednej strony oznacza 
to zapewnianie środków do badań, z drugiej prze-
kazywanie praktycznych rozwiązań dotyczących 
innowacyjnych technologii. Działania takie wpływają 
na ciągły rozwój nauki i techniki w Polsce, a jednocze-
śnie powszechny dostęp do jej osiągnięć dla polskich 
przedsiębiorców.

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, który 
przyznał nagrodę, zajmuje się budowaniem pozy-
tywnego wizerunku gospodarki polskiej wykorzy-
stującej innowacyjne pomysły, m.in. jest organiza-
torem Międzynarodowego Forum Gospodarczego. 
Prof. Beata Kolesińska otrzymała nagrodę właśnie 
w czasie tego wydarzenia mającego w tym roku 
swoją III edycję.

n	Ewa Chojnacka

Prof. Beata Kolesińska została uhonorowana nagrodą Ambasador Innowacyj-
ności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Badaczka z Instytutu 
Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej została wyróżniona za prowadzenie 
prac naukowych i pionierskich projektów o potencjale aplikacyjnym.

Nagroda
za nowatorskie badania

Prof. Beata 
Kolesińska została 
Ambasadorem 
Innowacyjności

foto: 
Jacek Szabela
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Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych 
2021. Politechnika Łódzka niezmiennie 
znajduje się w gronie najlepszych.

Wśród niemal 100 akademickich uczelni PŁ utrzy-
mała wysokie 8. miejsce. W grupie uczelni technicz-
nych uplasowała się na 5 pozycji. 

Jak mówi rektor, prof. Krzysztof Jóźwik – Miejsce 
w TOP 10 polskich uczelni jest potwierdzeniem, że Poli-
technika Łódzka dobrze się rozwija. Jest to motywacja 
do jeszcze większej aktywności naukowej i dydaktycznej, 
tym bardziej, że w tym roku „o włos” wyprzedziła nas 
Politechnika Gdańska – wśród uczelni technicznych 
przesunęliśmy się na piąte miejsce. Nie oznacza to, że 
zwolniliśmy tempo. Wskaźnik rankingowy PŁ wzrósł 
o 8,1 punktu w porównaniu z rokiem ubiegłym, w pierw-
szej dziesiątce uczelni, jest to drugi najwyższy przyrost. 
Od Politechniki Gdańskiej i Wrocławskiej, które są bez-
pośrednio przed nami, dzieli nas 1,4 i 1,7 punktu.

Tegoroczna edycja była już 22. Zestawienie 
uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w kry-
teriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, warunki 
kształcenia, efektywność naukowa, potencjał nauko-
wy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

– W poszczególnych grupach kryteriów najwyżej – na 
3. miejscu uplasowaliśmy się pod względem innowacyj-
ności. W porównaniu z ubiegłym rokiem przesunęliśmy 
się wyżej w umiędzynarodowieniu (skok o 4 pozycje) 
i warunkach kształcenia (wyżej o 6 pozycji) – mówi 
rektor i dodaje – Jesteśmy zdeterminowani do dalsze-
go dynamicznego rozwoju i osiągania znakomitych 
wyników w każdej działalności, którą prowadzimy. 
Jestem przekonany, że mamy silne argumenty wska-
zujące naszym partnerom, studentom i kandydatom 
na studia, że Politechnika Łódzka to instytucja, z którą 
warto się związać.

n	Ewa Chojnacka

Tytuły złotego, srebrnego i wy-
różnionego inżyniera przyznawane 
są w kilku kategoriach, m.in. nauka, 
innowacje, ekologia, zarządzanie. 
Laureaci plebiscytu reprezentują 
bardzo różne aktywności w nauce, 
technice, biznesie i działalności 
społecznej. 

„Złoty Inżynier” jest tytułem, 
który honoruje osoby aktyw-
ne w działalności wynalazczej 
i promowaniu innowacji. Głosami 
czytelników wyłaniani są polscy 
inżynierowie mający dokonania 
na rzecz rozwijania nowoczesnej 
gospodarki. 

Wyniki ostatniej edycji plebi-
scytu o tytuł „Złotego Inżyniera 
2020” zostały ogłoszone w 5 nu-
merze „Przeglądu Technicznego”. 

Wręczenie dyplomów i statuetek 
23 laureatom odbyło się w czasie 
uroczystej gali zorganizowanej 
w Warszawie w Domu Technika 
NOT. Wśród wyróżnionych w ka-
tegorii innowacje, mamy dwóch 
łodzian wykształconych na Poli-
technice Łódzkiej. 

Tytuł „Złotego Inżyniera 2020” 
otrzymał dr hab. inż. Zdzisław 
Czaplicki – włókiennik, ekspert 
ds. surowców i technologii włó-
kienniczych w NCBiR. Jest eme-
rytowanym pracownikiem w by-
łym oddziale Instytutu Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Łodzi. Od lat propaguje w Polsce 
hodowlę alpak, zwierząt dających 
najlepszą wełnę na świecie. Zdzi-
sław Czaplicki jest członkiem Za-

rządu Głównego Stowarzyszenia 
Wychowanków PŁ.

Tytuł „Srebrnego Inżyniera 
2020” nadano promotorowi pol-
skich wynalazków dr. inż. Adamowi 
Rylskiemu z Instytutu Inżynierii 
Materiałowej – mechanikowi, 
specjaliście materiałoznawstwa, 
autorowi lub współautorowi kilku-
dziesięciu rozwiązań. Adam Rylski 
jest również członkiem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Wycho-
wanków PŁ. 

Dyplomy i statuetki wręczali: 
Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes Fe-
deracji SNT NOT, redaktor naczelna 
„Przeglądu Technicznego” oraz 
Andrzej Dera, minister w gabinecie 
Prezydenta RP.

n	Ewa Chojnacka

PŁ w czołówce uczelni w Polsce 

Uhonorowano twórców techniki
„Przegląd Techniczny” – najstarsze czasopismo o tematyce inżynierskiej 
w Polsce (w tym roku mija 155 lat od ukazania się pierwszego numeru) od 27 
lat organizuje plebiscyt czytelników o tytuł „Złotego Inżyniera”. Wśród laure-
atów tegorocznej edycji są dwie osoby związane z Politechniką Łódzką.
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Podjęcie działań we współpracy z Politechniką 
Łódzką odpowiada na potrzeby Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego zakładającej większą kon-
centrację środków na innowacje, zwiększenie konku-
rencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
technologie cyfrowe oraz modernizację przemysłu. 

– Rozumiejąc rozwój przedsiębiorczości jako proces, 
ustaliliśmy z marszałkiem, że podejmiemy działania 
zmierzające do stworzeniu baz danych na potrzeby 
monitoringu mechanizmów wspierających rozwój firm 
w regionie, w tym małych i średnich przedsiębiorstw – 
mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik. Stworzenie odpo-
wiednich narzędzi wesprze władze regionu między 
innymi w monitorowaniu zmian zachodzących w oto-
czeniu biznesowo-gospodarczym oraz realizowanych 
programach i projektach służących rozwojowi oraz 
wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw.

n	Ewa Chojnacka

Natural Sciences
W klasyfikacji Natural Sciences 

znalazło się w sumie 729 uniwer-
sytetów, w tym 6 polskich uczelni. 
W tym obszarze PŁ awansowała 
o 39 pozycji na 562. miejsce. 
Najwyżej, bo aż o 95 miejsc prze-
skoczyła w kategorii „kształcenie”, 
znajdując się na 441 pozycji. 

Technical Sciences
Mniej znaczący skok odnoto-

wano dla Technical Sciences – 
z 525 miejsca w 2020 roku na 520 
w edycji bieżącej. W tej klasyfikacji 
najwyższy wzrost – o 113 miejsc 

nastąpił w „financial stability”, pla-
sując PŁ na 520 pozycji. W tabeli 
Technical Sciences sklasyfikowano 
790 uniwersytetów, w tym 4 pol-
skie uczelnie.

Ważne wskaźniki
Metodologia rankingu by sub-

ject uwzględnia te same 20 wskaź-
ników, które wykorzystywane są 
w klasyfikacji instytucjonalnej. Są 
one zgrupowane w 4 obszarach 
– kształcenie, badania, umiędzy-
narodowienie oraz stabilność 
finansowa. Ranking jest publiko-
wany przez RUR Rankings Agency 

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i rektor Politechniki 
Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik podpisali list intencyjny, którego celem jest 
rozwój współpracy wspierającej przedsiębiorczość w regionie.

PŁ wesprze rozwój MŚP 

Podpisanie listu odbyło się zdalnie, 
na zdjęciu rektor prof. Krzysztof Jóźwik                       foto: Jacek Szabela

PŁ w klasyfikacji obszarowej
Opublikowano wyniki rankingu Round University Ranking (RUR) by subject dla Natu-
ral Sciences i Technical Sciences. W obydwu klasyfikacjach PŁ odnotowała wzrost.

z siedzibą w Moskwie, powstałą 
w 2013 roku. 

R a n k i n g  R U R  b y  s u b j e c t 
uwzględnia w sumie 6 obszarów: 
Humanities, Life Sciences, Medical 
Sciences, Natural Sciences, Social 
Sciences, Technical Sciences. Publi-
kacja wyników w poszczególnych 
obszarach odbywa się w różnym 
czasie. W zeszłym roku PŁ sklasy-
fikowano także w Life Sciences 
i Social Sciences. Liczymy na to, że 
w tym roku będzie podobnie. 

n	Justyna Kopańska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
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Rektor Politechniki Łódzkiej 
prof. Krzysztof Jóźwik został 
powołany na członka Rady ds. 
Planu dla Pracy i Rozwoju przy 
Ministerstwie Rozwoju Pracy 
i Technologii. Radę tworzy grono 
30 osób, wśród których są rekto-
rzy czołowych polskich uczelni, 
przedstawiciele świata nauki, 
PAN, instytutów badawczych 

oraz organizacji reprezentujących 
przedsiębiorców.

Plan dla Pracy i Rozwoju obej-
muje trzy kluczowe obszary: 
bezpośrednią pomoc dla firm 
będących się w trudnej sytuacji 
spowodowanej pandemią, nowy 
kierunek – dla firm, które potrze-
bują zmiany i impuls rozwojowy 
– dla firm planujących inwestycje.

Urząd Patentowy RP opublikował roczny raport za 
2020 r. Politechnika Łódzka awansowała o jedno miej-
sce w rankingu, według liczby udzielonych patentów 
zgłaszanych do ochrony przez krajowe i zagraniczne 
podmioty. Tym samym zajęła drugie miejsce z liczbą 
73 otrzymanych patentów.

Od wielu lat Politechnika Łódzka znajduje się 
w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich 

uczelni. W tegorocznym raporcie UP RP nie znalazły się 
dane zawierające informacje dot. liczby wynalazków 
zgłaszanych do ochrony przez krajowe i zagraniczne 
podmioty. – Nie mamy zatem danych, do których 
moglibyśmy się odnieść i określić pozycję PŁ według 
np. kryterium odnoszącym się do liczby zgłoszeń pa-
tentowych – wyjaśniają pracownicy z Sekcji Transferu 
Technologii PŁ.                                                                        n

Federacja zrzesza 39 różnych 
stowarzyszeń naukowo technicz-
nych. Należy do niej blisko 100 
tys. członków działających w 45 
terenowych oddziałach.

Dr inż. Adam Rylski jest ad-
iunktem w Instytucie Inżynierii 
Materiałowej. Zajmuje się wytwa-
rzaniem cienkich warstw na ele-
mentach maszyn, mechanizmach, 
narzędziach, by zwiększyć ich 
trwałość i niezawodność. W swo-
im dorobku ma wiele patentów 
i wynalazków, wielokrotnie nagra-
dzanych na międzynarodowych 
wystawach. Został odznaczony 
prestiżowym Złotym Medalem 
WIPO – Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej.

Aktywnie działa w Stowarzy-
szeniu Polskich Wynalazców i Ra-
cjonalizatorów oraz w Międzyna-
rodowej Federacji Stowarzyszeń 
Wynalazczych. Ostatnio zdobył 
tytuł Srebrnego Inżyniera 2020 
w kategorii Innowacje w XXVII Ple-
biscycie Czytelników „Przeglądu 
Technicznego”.

Dr Rylski jest też członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Wycho-
wanków PŁ.

Serdecznie gratulujemy wy-
boru i jesteśmy przekonani, że to 
właściwy człowiek na właściwym 
miejscu.

n	Piotr Słoma
sekretarz SW PŁ

Rektor PŁ w nowej Radzie

PŁ skutecznie patentuje

Nowy prezes łódzkiego NOT
Dr inż. Adam Rylski z Politechniki Łódzkiej został wybrany prezesem Zarządu 
Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT.

Zadaniem Rady będzie identyfi-
kowanie i analizowanie zagadnień 
związanych z realizacją Planu dla 
Pracy i Rozwoju oraz opracowywa-
nie i opiniowanie propozycji roz-
wiązań merytorycznych, prawnych 
i organizacyjnych wpisujących się 
w Plan.

n	Źródło: www.gov.pl

Dr inż. Adam 
Rylski ze statuetką 
Srebrnego 
Inżyniera

foto: 
Piotr Słoma
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Nagrody i wyróżnienia dla naj-
bardziej innowacyjnych polskich 
wyrobów i technologii wręczono 
w kilku kategoriach. Politechnika 
Łódzka otrzymała wyróżnienie 
w kategorii „Produkt Przyszłości 
Instytucji Szkolnictwa Wyższego 
i Nauki”. Kapituła Konkursu oraz 
eksperci docenili projekt „Biode-
gradowalne materiały opakowa-
niowe poliestrowe i polisacha-
rydowe zawierające funkcyjne 
substancje pochodzenia roślin-
nego”. 

Innowacyjne rozwiązanie po-
stało w Instytucie Technologii 
Polimerów i Barwników na Wy-
dziale Chemicznym PŁ w zespole 
kierowanym przez dr hab. inż. 
Annę Masek, prof. PŁ, która jest 
również kierownikiem całej części 
B+R projektu.

kresie w produktach komercyjnych, 
w szczególności w materiałach 
opakowaniowych.

Z myślą o zdrowiu
Autorka rozwiązania podkreśla, 

że produkt doprowadzony już do 
etapu wdrożenia pozwoli zmniej-
szyć liczbę zalegających odpadów 
i wycofać kancerogenne substan-
cje stosowane w opakowaniach. 
Opracowana technologia jest skie-
rowana do producentów wyrobów 
polimerowych, w tym zajmujących 
się opakowaniami do kosmetyków, 
leków, produktów spożywczych. 
Może być także zastosowana 
w produktach takich jak zabawki 
oraz inne małogabarytowe wyroby 
polimerowe (np. szczoteczki do 
zębów, jednorazowe naczynia, 
sztućce, butelki, kubki).

Chemia może być zielona
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik 

kierujący projektem nie kryje 
satysfakcji – Jestem dumny z przy-
znanego wyróżnienia. Politechnika 
Łódzka znalazła się w elitarnym 
gronie laureatów, bowiem w trzech 
kategoriach nagrodzono i wyróżnio-
no tylko13 rozwiązań. Projekt, który 
jest efektem pracy naukowej zespołu 
kierowanego przez dr hab. inż. Annę 
Masek pokazuje, że chemia może 
być „zielona” i skutecznie chronić 
nasze zdrowie i środowisko.

Za wyróżnienie organizatorzy 
przyznali nagrodę w wysokości 25 
tysięcy złotych.

Konkurs był objęty patrona-
tem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii oraz Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.

n	Ewa Chojnacka

Produkt Przyszłości z PŁ

Na uroczystej gali nagrodzono zwycięzców XXIII edycji konkursu Polski Pro-
dukt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dr hab. inż. Anna 
Masek, prof. PŁ 
z dyplomem 
i symbolicznym 
czekiem, 
obok minister 
Przemysław 
Czarnek oraz 
dyrektor NCBR 
Wojciech 
Kamieniecki

foto: 
źródło PARP

Z myślą o środowisku
– Nowością opracowanej tech-

nologii jest otrzymywanie biodegra-
dowalnych materiałów opakowa-
niowych z poliestrów alifatycznych 
stabilizowanych substancjami po-
chodzenia roślinnego z grupy fla-
wonoidów – wyjaśnia dr hab. inż. 
Anna Masek, prof. PŁ. – Flawonoidy 
w naturze są odpowiedzialne za 
barwę wielu roślin. W naszym roz-
wiązaniu zostały one zastosowane 
w polimerach jako barwne indyka-
tory czasu starzenia, wykorzystuje-
my ich właściwość zmiany koloru 
będącą rezultatem utleniania ich 
struktury. Dobre właściwości użyt-
kowe poliestrowych kompozytów 
połączonych z ich kontrolowaną 
i barwną indykowaną degradowal-
nością środowiskową umożliwiają 
ich zastosowanie w szerszym za-
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Rankingi i akredytacje między-
narodowe od kilku lat stanowią 
jeden z wiodących tematów w dys-
kusji dotyczącej rozwoju szkol-
nictwa wyższego w Polsce. Wiele 
uczelni postawiło sobie jasny cel 
zwiększenia prestiżu i widoczności 
na arenie międzynarodowej.
Wielowymiarowe 
znaczenie rankingów

Rankingi międzynarodowe 
to nie tylko narzędzie służące 
porównywaniu poszczególnych 
uczelni. Jest to również, a może 
przede wszystkim, bardzo ważne 
źródło informacji dotyczących naj-

bardziej aktualnych wskaźników 
pomiaru efektywności instytucji 
uniwersyteckich oraz inspiracji 
w zakresie kierunków i obszarów 
ich dynamicznego i innowacyjne-
go rozwoju. Szczegółowa analiza 
poszczególnych kryteriów rankin-
gowych pozwala wyznaczać ob-
szary niezbędnego doskonalenia 
w danej uczelni.

Politechnika Łódzka w bar-
dzo szerokim zakresie zaanga-
żowała się w proces zwiększenia 
widoczności międzynarodowej. 
W ministerialnym projekcie po-
zakonkursowym pt. „Akredytacje 

zagraniczne” Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego nasza uczelnia pozyskała 
największą z wszystkich polskich 
uczelni liczbę grantów na akredy-
tacje zagraniczne. Naszym celem 
jest jednak nie tylko pozyskanie 
certyfikatów i odznak jakości. 
Dzięki akredytacjom między-
narodowym, w sposób ciągły 
pozyskujemy ważne dane będące 
podstawą dalszych decyzji związa-
nych ze strategicznym rozwojem 
Politechniki Łódzkiej. 

Często w środowisku akade-
mickim akredytacje kojarzone są 
tylko z korzyściami promocyjnymi 
i z możliwością pozyskania nowych 
studentów zagranicznych. Jest to 
jednak bardzo ograniczone spoj-
rzenie na procesy akredytacyjne. 
Badania pokazują jasno, że silna 
motywacja uczelni uczestniczących 
w procesach akredytacyjnych daje 
perspektywy wzrostu reputacji 
zewnętrznej i wewnętrznej, nawią-
zania kontaktów z nowymi partne-
rami międzynarodowymi, rozwoju 
strategicznego i benchmarkingu.

Do takiego właśnie „użytecz-
nego” wymiaru akredytacji mię-
dzynarodowych przekonywał 
rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik, 
który przewodniczył sesji pt.: Rola 

Rankingi a strategiczne 
zarządzanie szkołą wyższą

Rektor PŁ prof. 
Krzysztof Jóźwik 
przewodniczył sesji 
pt.: Rola akredytacji 
międzynarodowych 
w zarządzaniu 
strategicznym 
polskimi uczelniami

foto: 
Perspektywy, A. Kot

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zorganizowała kolejną, piątą już edycję 
konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne 
zarządzanie szkołą wyższą. Była ona poświęcona analizie kluczowych kwestii 
związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich 
uczelni oraz budowie ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). Dwu-
dniowa konferencja, która odbyła się w połowie lipca, zgromadziła ponad 
120 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online.
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akredytacji międzynarodowych 
w zarządzaniu strategicznym pol-
skimi uczelniami. Prof. Jóźwik wraz 
z uczestnikami panelu – prof. Jaro-
sławem Górniakiem, prorektorem 
ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz prof. Andrzejem 
Kaletą, rektorem Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu za-
prezentowali szereg rozwiązań de-
cyzyjnych wdrożonych w polskich 
uczelniach wiodących w akredyta-
cjach zagranicznych.

Dużo uwagi poświecono za-
gadnieniom instytucjonalnych 
akredytacji międzynarodowych. 
Rektorzy uczestniczący w panelu 
zaprezentowali przykłady swoich 
akredytacji programowych i in-
stytucjonalnych i ich przełożenie 
na doskonalenie procesów za-
rządzania zmianami w obszarze 
nauki, kształcenia i współpracy 
z otoczeniem.
Rankingi 
międzynarodowe 
i ich metodologia

Konferencja miała również na 
celu prezentację rezultatów koń-
czącego się projektu International 
Visibility Project (program DIALOG), 
w którym bierze udział 20 najlep-
szych polskich uczelni, w tym Po-
litechnika Łódzka. Justyna Kopań-
ska, reprezentująca Politechnikę 
Łódzką w tym projekcie, poprowa-

dziła dwie sesje poświęcone ran-
kingom międzynarodowym i ich 
metodologiom. Podczas tych sesji 
dyskutowano nad zaletami i słabo-
ściami poszczególnych metodo-
logii rankingowych oraz o pozycji 
polskich uczelni w światowych 
klasyfikacjach. Gero Federkeil, szef 
rankingu U-Multirank, opowiedział 
także o zmianach w metodologii, 
których można się spodziewać 
w najbliższym czasie. Andrew Mac-
Farlane z rankingu QS mówił z kolei 
o przyszłości badań reputacyjnych 
oraz poprawie wyników polskich 
uczelni w tym wskaźniku w ostat-
niej edycji rankingu. Prorektor Uni-
wersytetu w Bolonii, Mirko Degli 
Esposti przedstawił perspektywę 
włoskich uczelni wobec rankingów 
światowych.
Wyzwania 
szkolnictwa wyższego

W ramach konferencji odbyły 
się również dwie inne ważne sesje 
panelowe poświęcone najbardziej 
aktualnym wyzwaniom w obsza-
rze szkolnictwa wyższego. Jedna 
z nich dotyczyła Inicjatywy Uni-
wersytetów Europejskich i tego jak 
zmieni ona krajobraz Europejskiej 
Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego 
i Nauki. W trakcie tej sesji dysku-
towano o znaczącym wpływie 
sieciowania się uczelni w Polsce 
i tworzeniu nowej kultury uczelni 

międzynarodowych, w których 
codzienność jest oparta silnie na 
współpracy naukowej, dydaktycz-
nej i administracyjnej z uczelniami 
zagranicznymi. Tworzenie sieci 
Uniwersytetów Europejskich jest 
bez wątpienia jednym z najważ-
niejszych filarów rozwoju uczelni 
w Polsce i w Europie. 

Drugiego dnia miała miejsce 
sesja poświęcona ewaluacji dzia-
łalności naukowej w Polsce 2020, 
poprowadzona przez dr. Zygmun-
ta Krasińskiego, doradcę strate-
gicznego dyrektora NCBR. Jest to 
temat, który obecnie budzi wiele 
emocji. W trakcie sesji dyskutowa-
no na temat wpływu ewaluacji na 
prestiż międzynarodowy polskie-
go szkolnictwa wyższego. 
Gala nagród ELSEVIER

Pierwszy dzień konferencji 
zwieńczyła uroczysta gala nagród 
ELSEVIER Research Impact Leaders 
Awards. Nagrody są przyznawane 
od 2016 roku i są częścią światowej 
inicjatywy Elsevier mającej na celu 
wspomaganie badań oraz rozwoju 
nauki. Są wyrazem uznania dla 
tych instytucji, które przyczyniają 
się do zwiększania rozpoznawal-
ności polskiej nauki na świecie. 
Nagrody przyznawane są w sześciu 
kategoriach – Agricultural Scien-
ces, Engineering and Technologies, 
Humanities, Medical Sciences, 
Natural Sciences i Social Sciences. 

Politechnika Łódzka otrzymała 
w tym roku nominację w kategorii 
Agricultural Sciences. Wśród 183 
publikacji PŁ z tego obszaru ponad 
35% prac zostało opublikowanych 
w najlepszych czasopismach. 
Najbardziej aktywni autorzy to: 
prof. Grażyna Budryn, prof. Dorota 
Zyzelewicz, prof. Elżbieta Klewicka.

Zwycięską uczelnią w kategorii 
Agricultural Sciences w roku 2020 
został Uniwersytet Rzeszowski. 

n	Dorota Piotrowska
n	Justyna Kopańska

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Justyna Kopańska 
z PŁ poprowadziła 
dwie sesje 
poświęcone 
rankingom 
międzynarodowym 
i ich metodologiom

foto: 
Perspektywy, A. Kot
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Jak mówi dr Dariusz Koperczak, kierownik projek-
tu „Dostępna Politechnika Łódzka” i prezes zarządu 
Fundacji Politechniki Łódzkiej:

– Zaplanowaliśmy szereg kompleksowych działań 
określonych w 10 zadaniach, które będą realizowane 
do końca 2023 r. Są to: Centrum Doskonałości Projekto-
wania Uniwersalnego (CDPU PŁ); Pilotażowe laboratoria 
Virtual Reality na Wydziale Mechanicznym; Poszerzanie 
usług i rozwijanie kompetencji kadry BON; Likwidacja 
barier architektonicznych; Dostępność cyfrowa; Zwięk-
szenie bezpieczeństwa w PŁ; Technologie wspierające 
– Interaktywna Mapa Kampusu PŁ; Rozwijanie kompe-
tencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł kra-
jowy); Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie 
dostępności (moduł zagraniczny); Poszerzanie oferty 
wsparcia edukacyjnego PŁ dla osób niepełnosprawnych.

Szeroki zakres przedsięwzięcia zmieni wiele 
aspektów działania Politechniki Łódzkiej, a dzięki 

ich wdrożeniu uczelnia stanie się jeszcze bardziej 
otwarta i dostępna dla studentów oraz pracowni-
ków. W programie finansowanym przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, oprócz PŁ, bierze udział 
więcej polskich szkół wyższych, co ma się przyczynić 
do zwiększenia dostępności wyższego wykształcenia 
dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest od początku bieżącego 
roku, a jeden z pierwszych jego efektów to możli-
wość korzystania z tłumacza migowego w kontakcie 
z dziekanatami. Dr Dariusz Koperczak – koordynator 
projektu w PŁ zaznacza, że prace trwają już w wielu 
obszarach – Zleciliśmy audyt strony internetowej uczelni 
pod względem dostępności. Jego wyniki są pozytywne, 
wdrażamy obecnie rekomendacje zespołu oceniającego, 
by i ten aspekt komunikacji na PŁ spełniał najwyższe 
standardy.

Część zaplanowanych działań to szkolenia dla 
pracowników dydaktycznych i administracyjnych. 
Odbywają się one cyklicznie i są już w toku. – Przy-
gotowaliśmy ponad 20 krajowych szkoleń poświęco-
nych obsłudze studentów z niepełnosprawnościami, 
dostępności cyfrowej, wsparciu psychologicznemu czy 
pierwszej pomocy. Kadra PŁ będzie mogła również sko-
rzystać z warsztatowych wizyt studyjnych w najlepszych 
uczelniach na świecie, które wypracowały dobre prakty-
ki dla kadry zarządzającej, pracowników administracji, 
w tym szczególnie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
oraz dydaktyków – wyjaśnia dr Koperczak.

Ważnym projektem jest też powołanie Centrum 
Doskonałości Projektowania Uniwersalnego Politech-
niki Łódzkiej. W jego ramach opracowane zostaną 
autorskie rozwiązania w zakresie równości szans i nie-
dyskryminacji. Jak podkreśla dr Koperczak – Stawiamy 
na współpracę i będziemy korzystać z doświadczeń oraz 

Politechnika Łódzka
coraz bardziej dostępna

  c.d. na str. 30

Politechnika Łódzka realizuje wart ponad 15 000 000 zł projekt zwiększający 
dostępność uczelni dla studentów i pracowników. Trwający proces zmian or-
ganizacyjnych i architektonicznych przełoży się na podniesienie kompetencji 
kadry PŁ, dostosowanie kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi i zwiększenie równości szans i niedyskryminacji.

Dr Dariusz 
Koperczak, 
kierownik projektu 
„Dostępna 
Politechnika 
Łódzka” i prezes 
zarządu Fundacji 
Politechniki 
Łódzkiej

foto: 
Karolina Zajkowska
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Co wyróżnia Interdyscyplinar-
ną Szkołę Doktorską Politechniki 
Łódzkiej?

Z całą pewnością naszym naj-
większym atutem jest bardzo 
szeroka oferta naukowa. Mamy 
uprawnienia do kształcenia w aż 
dwunastu ścieżkach odpowiada-
jących dyscyplinom – w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych: 
architektura i urbanistyka; automa-
tyka, elektronika i elektrotechnika; 
informatyka techniczna i teleko-
munikacja; inżynieria chemiczna; 
inżynieria lądowa i transport; 
inżynieria materiałowa; inżynie-
ria mechaniczna; w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i ścisłych: 
matematyka; nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; w dziedzinie nauk 
społecznych: nauki o zarządza-

niu i jakości; w dziedzinie nauk 
rolniczych: technologia żywności 
i żywienia. Każdemu młodemu 
naukowcowi, jeśli tego potrzebuje, 
pomagamy dobrać odpowiednią 
do jego zainteresowań dziedzinę, 
w której będzie się rozwijał. Pro-
gram ISD daje możliwość niemal 
indywidualnej ścieżki kształcenia. 
Mamy szeroką ofertę zajęć fakul-
tatywnych, w tym rozwijających 
umiejętności miękkie, takie jak 
przygotowywanie publikacji, czy 
pisanie wniosków projektowych. 
Politechnika Łódzka ma ugrunto-
waną pozycję na arenie między-
narodowej, co ułatwia studentom 
nawiązywanie współpracy z uczel-
niami i instytutami badawczymi 
na świecie.

Jak przebiega rekrutacja do 
Interdyscyplinarnej Szkoły Dok-
torskiej?

Jesteśmy właśnie w czasie na-
boru kolejnego rocznika, który 
rozpocznie kształcenie w formule 
standardowej (tzw. tryb regularny) 
i wdrożeniowej. W drugiej połowie 
września przeprowadziliśmy roz-
mowy kwalifikacyjne z kandyda-
tami, wypełniając określony przez 
Senat PŁ limit przyjęć dla trybu 
regularnego. Na rok akademicki 
2021/22 limit ten wynosi 60 osób. 
Procedura dotycząca doktoratu 
wdrożeniowego rozpoczyna się 
już wiosną. Istnieje jednak jeszcze 
jedna możliwość rekrutacji do 
szkoły doktorskiej: młodzi naukow-
cy, którzy pracę doktorską będą 

realizować w ramach projektów 
badawczych, mają możliwość 
zakwalifikowania się do ISD przez 
cały rok.

N a  c z y m  p o l e g a  r ó ż n i c a 
w kształceniu studentów przyję-
tych w tych trzech trybach?

Najistotniejsza jest w przypad-
ku doktoratów wdrożeniowych, 
bowiem student objęty tym pro-
gramem jeszcze przed przyjęciem 
na uczelnię musi być zatrudniony 
lub mieć promesę zatrudnienia 
na cały etat w przedsiębiorstwie, 
w partnerstwie, z którym bę-
dzie realizował pracę doktor-
ską. Ten rodzaj doktoratu cieszy 
się coraz większą popularnością 
wśród osób, które chcą podczas 
prowadzenia badań naukowych 
wykorzystać swoje praktyczne 
doświadczenie zdobyte w czasie 
pracy zawodowej. Celem może 
być rozwiązanie konkretnego 
problemu w firmie, co często przy-
czynia się do dalszego jej rozwoju. 
To doskonały przykład transferu 
technologii. 

Podstawa programowa jest 
taka sama dla każdego uczestnika 
studiów doktoranckich, wszy-
scy również podlegają ocenie 
śródokresowej. Plan zajęć stu-
dentów może wyglądać różnie 
w zależności od formy doktoratu, 
ponieważ – poza częścią obliga-
toryjną – każdy indywidualnie 
dobiera sobie przedmioty obie-

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (ISD) PŁ działa od 2 lat, kształcąc w ję-
zyku angielskim studentów z całego świata. Społeczność ISD stanowi około 
200 młodych naukowców realizujących prace doktorskie w formule standar-
dowej, wdrożeniowej oraz projektowej. O działalności IDS mówi jej dyrektor, 
dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ.

ISD – czas na rozwój naukowy

Dr hab. inż. 
Agnieszka Ruppert, 
prof. PŁ, 
dyrektor ISD 

foto: 
arch. prywatne
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  c.d. ze str. 29

PŁ coraz bardziej dostępna
wiedzy ekspertów różnych dyscy-
plin, co pozwoli nam kompleksowo 
spojrzeć na dostępność. Projekt 
skupi ekspertów z różnych ośrod-
ków w Polsce, którzy będą mogli 
prowadzić prace w laboratoriach: 
mechanicznym, elektronicznym, 
analiz i symulacji ergonomicznych 
oraz Virtual Reality. Te nowoczesne 
przestrzenie posłużą również do 
prowadzenia dydaktyki.

Opracowanie cyfrowej mapy 
kampusu ułatwi poruszanie się 
zarówno wewnątrz budynków, 
jak i na przestrzeniach otwartych 
uczelni. Dzięki temu narzędziu 
można będzie skorzystać z usługi 
asystenta poruszania się w techno-

logii rozszerzonej rzeczywistości 
z opcją włączenia prowadzenia 
w systemie głosowym.

Poprawi się również dostęp-
ność architektoniczna na kampu-
sach Politechniki Łódzkiej. Wiele 
miejsc zostanie zmodernizowa-
nych, by ułatwić przemieszczanie 
się osobom ze szczególnymi po-
trzebami. 

Dr Dariusz Koperczak zwraca 
uwagę, że – dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu zakupimy spe-
cjalistyczne wyposażenie służące 
osobom z niepełnosprawnościami. 
Będzie to zarówno sprzęt biurowy 
(np. drukarki brajlowskie), jak 
i zwiększający bezpieczeństwo 

(fotele ewakuacyjne, rampy prze-
nośne).

Projekt „Dostępna Politech-
nika Łódzka” jest współ-
finansowany przez Unię 
Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Projekt realizowany w ra-
mach konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, 
Działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych.

n	Agnieszka Garcarek
Dział Promocji

ISD – czas na rozwój naukowy
ralne i kształtujące umiejętności 
miękkie. Liczba godzin dla dok-
torantów wdrożeniowych jest 
dużo mniejsza, co ułatwia im po-
godzenie kształcenia się z innymi 
obowiązkami w firmie. 

Jakie są plany związane z funk-
cjonowaniem ISD?

Po trudnym dla wszystkich cza-
sie ograniczeń wywołanych pan-
demią koronawirusa zależy nam na 
jak najszybszym i jak najintensyw-
niejszym wznowieniu kontaktów 
międzynarodowych, czemu służą 
wyjazdy badawcze i konferencje. 
Cieszę się, że studenci i wykładow-
cy są zainteresowani mobilnością, 
czy to w programie Erasmus, czy 
w ramach innych projektów. Te 
możliwości cały czas poszerzamy. 
Zwiększy się również obecność 
profesorów wizytujących, a będą 
to wyjątkowe osoby, które – mam 
nadzieję – silnie zainspirują nasze 
środowisko akademickie. Wiele 

takich działań jest zaplanowanych 
w ramach grantów, które realizu-
jemy w ISD. Są to np. – program 
STER przyznany przez Narodową 
Agencję Wymiany Akademickiej, 
czy grant w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój przyznany przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na 
ciągły proces optymalizacji progra-
mu studiów. Szkoła działa dwa lata, 
mamy już pewne doświadczenie 
i spostrzeżenia, które wdrożymy 
w przyszły sposób kształcenia, by 
był on jak najefektywniejszy dla 
młodych naukowców.

Jak mogłaby Pani podsumować 
czas działalności Szkoły?

To bardzo dobry czas rozwoju 
studentów. Z podziwem patrzę na 
ich sukcesy – zgłoszenia patento-
we, publikacje naukowe, realizo-
waną współpracę z partnerami 
biznesowymi czy naukowymi.

Skorzystam z okazji, aby wspo-
mnieć o ostatnim spektakularnym 
sukcesie naszego doktoranta 
Kajetana Duszyńskiego – mistrza 
olimpijskiego z Tokio w sztafecie 
mieszanej 4x400 m. Realizuje on 
pracę doktorską z biotechnologii 
i jesteśmy niezwykle dumni z tego, 
jak dwutorowo prowadzi swoją 
karierę sportową i naukową. 

Cieszę się, że Interdyscypli-
narna Szkoła Doktorska zyskuje 
coraz większe zainteresowanie 
wśród pasjonatów nauki. Chcę 
zwrócić również uwagę na rosnącą 
popularność doktoratów wdro-
żeniowych. Wiele firm mających 
zaplecze r&b poszukuje pracow-
ników, którzy chcą ewoluować, 
a doskonałą formą rozwoju są 
studia doktorskie realizowane we 
współpracy nauki z przemysłem.

Rozmawiała
n	Agnieszka Garcarek
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Program „Uczelnia Liderów” od 
2011 r. akredytuje uczelnie wyróż-
niające się innowacyjnym podej-
ściem do kształcenia. Szczególną 
uwagę recenzenci – członkowie 
Komisji Certyfikacyjnej – zwracają 
na działania podejmowane z myślą 
o kształceniu liderów, przygotowu-
jące absolwentów do realizowania 
ich kariery zawodowej. 

Docenione atuty 
Politechniki 
Łódzkiej

– Otrzymane wyróżnienie jest 
sukcesem i potwierdzeniem, że Po-

litechnika Łódzka to uczelnia, której 
atutem jest kształcenie stwarzające 
jej absolwentom świetne perspekty-
wy zawodowe. Wyjątkowo szeroko 
prowadzona współpraca z przed-
siębiorstwami umożliwia studen-
tom zdobywanie doświadczeń 
i poznawanie własnych możliwości. 
Doceniając znaczenie umiędzy-
narodowienia, oferujemy studia 
w językach angielskim i francuskim, 
co otwiera europejski i światowy ry-
nek pracy. Wprowadzamy, wzorem 
naszych partnerów – najlepszych 
uczelni w światowych rankingach 
– innowacyjne metody kształcenia. 

Uczelnia Liderów

Politechnika Łódzka otrzymała Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. 
Wyróżnienie to zostało przyznane w procedurze oceny akredytacyjnej do-
konywanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Agencję PRC. Dodatkową nagrodę Aurea Praxis przyznano rektorowi prof. 
Krzysztofowi Jóźwikowi za jego szczególne, osobiste zaangażowanie w roz-
wój i promowanie idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.  

Prorektor ds. 
kształcenia 
dr hab. inż. Andrzej 
Romanowski, 
prof. PŁ 
ze statuetką Aurea 
Praxis dla rektora 
prof. Krzysztofa 
Jóźwika, obok 
przewodniczący 
Komisji 
Certyfikacyjnej 
prof. Dariusz Rott

foto: 
arch. organizatorów

Od wielu już lat rozwijamy eduka-
cję opartą na projektach, kładąc 
nacisk na realizowanie aktywnych 
metod kształcenia – m.in. blended 
learning czy flipped education, 
zwiększających zaangażowanie 
studentów w zdobywanie wiedzy. 
Stawiamy również na rozwój tych 
najzdolniejszych, oferując im opiekę 
mentora. Tych działań jest bardzo 
dużo, a otrzymany Certyfikat jest 
impulsem do podejmowania kolej-
nych inicjatyw– mówi rektor prof. 
Krzysztof Jóźwik.

Proces 
certyfikacji

W tym roku aplikacje konkur-
sowe oceniali eksperci z bogatym 
dorobkiem naukowym oraz prak-
tycznym w zakresie zarządza-
nia jakością kształcenia. Decyzja 
o nadaniu certyfikatu „Uczelnia 
Liderów” podjęta została na pod-
stawie dwóch recenzji członków 
Komisji Certyfikacyjnej. Przewod-
niczył jej prof. Dariusz Rott, były 
członek Prezydium Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz rzeczoznawca MEN, obec-
nie dyrektor Centrum Innowacji, 
Transferu Technologii i Rozwoju 
Uniwersytetu Śląskiego.

Dyplom i statuetkę odebrał 
prorektor ds. kształcenia dr hab. 
inż. Andrzej Romanowski, prof. 
PŁ w czasie uroczystej gali, która 
odbyła się 2 lipca w Warszawie. 

n	Ewa Chojnacka
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Jedno z kryteriów przyjętych w systemie ewaluacji 
dyscyplin wiąże się z pokazaniem „studium przypadku”, 
które pozwala ocenić związek pomiędzy badaniami 
naukowymi, a np. jakością życia różnych grup osób, 
rozwojem gospodarki, rozwojem kultury, czy stanem 
środowiska naturalnego. Konkurs ogłoszony w kwiet-
niu przez rektora prof. Krzysztofa Jóźwika służył właśnie 
wyłonieniu najlepiej przygotowanych opracowań.

Do oceny Komisji konkursowej pod przewodnic-
twem prof. Michała Strzeleckiego wpłynęły 24 zgło-
szenia. Najlepsze z nich zostały dodatkowo przesłane 
do recenzentów zagranicznych.

Wyniki konkursu ogłoszono uroczyście w auli im. 
prof. Paryjczaka z udziałem m.in. dziekanów wydzia-
łów, kierowników dyscyplin, liderów zgłoszonych 
opisów i członków ich zespołów. Nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy wręczył rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 20 
tys. zł otrzymał zespół pod przewodnictwem prof. 
Piotra Kuli za opis Próżniowe technologie FineLPC®, 
PreNitLPC® – przełom w światowej obróbce cieplno-
-chemicznej dla motoryzacji, lotnictwa i przemysłu 
maszynowego. 

Drugie miejsce oraz nagrodę w wysokości 10 tys. 
zł otrzymał zespół prof. Piotra Ulańskiego za opis 
Opracowanie, optymalizacja i wdrożenie do produkcji 
radiacyjnej technologii wytwarzania opatrunków hy-
drożelowych do leczenia ran oparzeniowych.

Dwie równorzędne nagrody w wysokości 5 tys. zł 
za trzecie miejsce przyznano za opisy: Kształtowanie 
i promowanie proekologicznych zachowań rynkowych 
– lider zespołu prof. Małgorzata Koszewska oraz Przy-
wracanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
z zastosowaniem innowacyjnych technologii 3D, AR 
i stereoskopii – lider zespołu dr hab. inż. Piotr Napie-
ralski, prof. PŁ. 

Liderzy nagrodzonych zespołów zaprezento-
wali swoje opracowania. Każdy ze zwycięskich 
opisów dotyczył innej dyscypliny. Przedstawione 
osiągnięcia naukowe były różnorodne, a opisy 
ciekawie prezentowały dowody ich pozytywnego 
społecznego oddziaływania o szerokim zasięgu. 
Przedstawione prezentacje stały się przyczynkiem 
do interesującej dyskusji prowadzonej przez prof. 
Łukasza Kaczmarka.

Konferencję podsumował prof. Łukasz Albrecht, 
prorektor ds. nauki, który podkreślił, że to spotkanie 
zapoczątkuje serię kolejnych, które jeszcze bardziej 
zintensyfikują zaawansowane już przygotowania 
Politechniki Łódzkiej do przyszłorocznej ewaluacji 
dyscyplin naukowych.

Konkurs był finansowany z budżetu zadaniowego 
PŁ i koordynowany przez Dział Rozwoju Uczelni.

n	Justyna Lenart
Dział Rozwoju Uczelni

Nauka dla społeczeństwa
Konkurs JM Rektora na najlepiej opracowany opis wpływu działalności na-
ukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki został rozstrzygnięty. 

Pierwszą nagrodę 
zdobył zespól, 
którego liderem 
jest prof. Piotr Kula

foto: 
Jacek Szabela
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Jak zawsze w IFE, rozpoczęcie roku akademickie-
go to nie tylko najważniejszy punkt programu, czyli 
immatrykulacja nowo przyjętych studentów, których 
w semestrze zimowych na oba stopnie kształcenia 
przyjęto ponad 300. To również podniosłe chwile 
pełne wzruszeń.

Podczas uroczystości, która dzięki uprzejmości 
dziekan Wydziału Chemicznego – prof. Małgorzaty 
Iwony Szynkowskiej-Jóźwik odbyła się w nowo odda-
nym gmachu „Alchemium – magia chemii jutra”, rektor 
PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik wraz z dyrektor CWM, dr 
inż. Dorotą Piotrowską, prof. PŁ uroczyście pożegnali 

dr. inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego, odchodzącego 
z uczelni założyciela i wieloletniego dyrektora IFE. 
Dr inż. Saryusz-Wolski otrzymał pamiątkowy medal 
z dedykacją, przedstawiający budynek dawnego 
rektoratu PŁ. To pożegnanie poprzedziła projekcja 
filmu na temat historii i rozwoju IFE. Film stworzony 
został niemal 5 lat temu z okazji jubileuszu 25-lecia 
istnienia Centrum Kształcenia Międzynarodowego. 

Podziękowanie dr. Wolskiemu nie było jedynym 
tego wieczoru. Podczas pandemii wielu znakomitych 
wykładowców IFE rozstało się z Centrum lub przeszło 
na emeryturę. W podziękowaniu za ich wieloletnie 
zasługi i serce włożone w tworzenie IFE, otrzymali 
oni numerowane grafiki ukazujące połączenie dwóch 
budynków Centrum – obecnego, przy ul. Żwirki 36 
oraz dawnego, znajdującego się przy ul. Skorupki. Nie 
wszyscy z zaproszonych gości mieli możliwość osobi-
stego odbioru podziękowań. Wydarzenie zaszczycili 
dr inż. Piotr Górski z Instytutu Fizyki PŁ, dr inż. Ewa 
Marciniak, prof. PŁ – wieloletnia prodziekan wydziału 
FTIMS ds. IFE oraz dr hab. inż. Jerzy Mrozowski z Wy-
działu Mechanicznego PŁ.

Tegoroczny wykład inauguracyjny na temat zna-
czenia jedności Europy wygłosił przybyły specjalnie 
na uroczystość Ambasador Wielkiego Księstwa Luk-
semburga w Polsce – Jego Ekscelencja Paul Schmit.

Podczas inauguracji nie zabrakło tradycyjnego 
punktu programu, jakim co roku jest otwarcie kolej-
nej edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera. 
W tym roku akademickim adepci FAMI już po raz piąty 
przejdą przez cykl zajęć językowych oraz warsztatów 
prowadzonych metodą Design Thinking, których 
efektem będą nietuzinkowe, grupowe projekty o te-
matyce związanej z miastem i regionem.

Dzięki uprzejmości Centrum Multimedialnego PŁ, 
tegoroczna inauguracja roku w IFE była transmitowa-
na na żywo w sieci. Zapis transmisji obejrzeć można 
na kanale Politechniki Łódzkiej w serwisie YouTube.

n	Małgorzata Spodenkiewicz
Centrum Współpracy Międzynarodowej 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla studentów Centrum Kształ-
cenia Międzynarodowego odbyła się w nowym gmachu Wydziału Chemicz-
nego PŁ. Swą obecnością zaszczycili ją wyjątkowi goście. 

Nowi studenci IFE 
powitani w Alchemium

Wykład 
inauguracyjny 
wygłosił 
Ambasador 
Wielkiego Księstwa 
Luksemburga 
w Polsce – 
Jego Ekscelencja.

foto: 
Jacek Szabela

Rektor prof. 
Krzysztof Jóźwik 
i dyrektor CWM 
dr inż. Dorota 
Piotrowska, prof. 
PŁ uroczyście 
pożegnali dr. inż. 
Tomasza Saryusz-
Wolskiego

foto: 
Jacek Szabela
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Na Wydziale Biotechnolo-
gii i Nauk o Żywności PŁ 
odbyła się IV Sesja Mło-
dych Mikrobiologów Śro-
dowiska Łódzkiego. Wy-
darzenie zostało objęte 
patronatem honorowym 
przez Rektorów Politechni-
ki Łódzkiej, Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi 
oraz Polskie Towarzystwo 
Mikrobiologów.

W skład Komitetu Organizacyj-
nego weszli doktoranci łódzkich 
uczelni pod kierunkiem dr hab. 
Adriany Nowak, prof. PŁ, a także 
pracownicy Katedry Biotechnolo-
gii Środowiskowej i Instytutu Tech-
nologii i Analizy Żywności. Obrady 
zorganizowano 23 czerwca 2021 
roku w trybie on-line. 

Celem tegorocznej edycji 
Sesji Młodych Mikrobiologów 
było stworzenie przestrzeni do 

międzyuczelnianego dyskur-
su naukowego ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnych po-
trzeb i oczekiwań od współcze-
snej mikrobiologii. Dyplomanci 
i doktoranci zaprezentowali wyniki 
badań, a ważnym elementem spo-
tkania była wymiana doświadczeń 
oraz integracja środowiska mikro-
biologów. 

Sesję poprowadzono w trzech 
panelach tematycznych: mikro-
biologii ogólnej i środowiskowej, 
mikrobiologii w medycynie oraz 
mikrobiologii przemysłowej. Obra-
dy poprzedziła krótka inauguracja 
z udziałem władz dziekańskich 
łódzkich uczelni oraz przewodni-
czącej Łódzkiego Oddziału PTM 
prof. Beaty Gutarowskiej. Ponad 60 
uczestników wysłuchało wykładu 
otwierającego na temat „Ingeren-
cja w działanie układu odporno-
ściowego w relacjach patogen 
– gospodarz”, który wygłosiła prof. 
Beata Sadowska z UŁ.

Na konferencji, w której wzięło 
udział 34 doktorantów i magistran-
tów, przedstawiono 15 referatów 
oraz 19 doniesień posterowych. 
Za najlepsze prezentacje Komitet 
Naukowy przyznał 18 cennych 
nagród rzeczowych, których fun-
datorami byli: Polskie Towarzystwo 
Mikrobiologów, Merck Life Scien-
ce, Malwa, Soligrano, Dermedic, 
Polish Milk Technologies oraz PŁ. 

Wszystkim Laureatom gratulu-
jemy i mamy nadzieję na spotkanie 
w przyszłym roku na V Sesji Mło-
dych Mikrobiologów Środowiska 
Łódzkiego organizowanej przez 
Uniwersytet Łódzki.

Z tematyką nagrodzonych 
i wyróżnionych wystąpień, moż-
na zapoznać się na stronie: https://
www.binoz.p.lodz.pl/pl/news/
Podsumowanie-IV-Sesji-Mlodych-
Mik robiologow-Srodowisk a-
Lodzkiego

n	Dorota Kręgiel
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Ogólnopolski Konkurs organizowany przez Wy-
dział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska, z powodu pandemii COVID-19 odbył 
się on-line. Wydarzenie ma już ugruntowaną renomę 
i corocznie gromadzi około stu uczniów szkół średnich 
– pasjonatów chemii, choć w tym roku z oczywistych 
względów było ich trochę mniej. Młodzież szkolna 
z niemal całego kraju rozwiązywała on-line zadania 
teoretyczne oraz mierzyła się z zadaniami praktycz-
nymi obejmującymi chemię nauczaną w szkołach 
ponadpodstawowych wraz z elementami analizy 
jakościowej. Szczególnie duże emocje związane były 
z rozwiązywaniem laboratoryjnych zadań, które miały 
niejednokrotnie filmowe ilustracje i ciekawe opisy.

Spośród najlepszych uczestników konkursu jury 
wyłoniło 5 laureatów oraz 3 finalistów. Nagrodami 
w konkursie były tablety ufundowane przez głów-
nego sponsora konkursu firmę Anwil S.A. oraz kal-
kulatory naukowe ufundowane przez firmę Galvo 
S.A., a przede wszystkim możliwość przyjęcia na I rok 
studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępo-
wania kwalifikacyjnego na jeden z Trzech Wydziałów 
PŁ organizujących konkurs.

Laureatów i finalistów oraz szkoły, które re-
prezentowali podajemy na stronie Życia Uczelni  
www.zu.p.lodz.pl

n	Izabela Witońska
Wydział Chemiczny

Młodzi mikrobiolodzy

Logo 
zaprojektowane 
przez doktorantów 
Wydziału 
Biotechnologii  
i Nauk o Żywności

Konkurs Chemiczny PŁ
VII edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej za-
kończyła się. Nagrody trafiły do laureatów i finalistów z różnych miast Polski! 
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Konkurs jest organizowany 
przez Katedrę Techniki Cieplnej 
Politechniki Śląskiej, a w jego jury 
zasiadają przedstawiciele znanych 
firm, jak Hitachi ABB Power Grids, 
SBB ENERGY S.A oraz Symkom 
i MESco.

Studia w Centrum 
Kształcenia 
Międzynarodowego

Zwycięzca konkursu mgr inż. 
Michał Wilczek studiował w Cen-
trum Kształcenia Międzynarodo-
wego, realizując także podwójny 
dyplom z Arts et Métiers ParisTech 
(ENSAM).

Opiekunami nagrodzonej 
pracy „Magnetyczno-termiczna 
analiza procesów nieustalonych 

w nadprzewodzących elektro-
magnesach za pomocą metody 
elementów skończonych” byli: dr 
inż. Michał Maciejewski absolwent 
PŁ pracujący w CERN oraz dr hab. 
inż. Artur Gutkowski z Instytutu 
Maszyn Przepływowych PŁ.

Doświadczenia z CERN
Zapytany o doświadczenia 

wyniesione ze słynnego ośrodka 
badawczego mgr inż. Michał 
Wilczek opowiada: Pracowałem 
w CERN przez rok w ramach „Tech-
nical Student Programme”. Oferuje 
on możliwość realizacji projektu 
przez okres do 14 miesięcy. Wspo-
minam o tym, ponieważ gorąco 
zachęcam studentów Politechniki 
Łódzkiej do aplikowania. Dołączy-
łem do sekcji Technology Depart-
ment – Machine Protection and 
Electrical Integrity Group. Dział ten 
zajmuje się projektowaniem syste-
mów zabezpieczeń dla magnesów 
nadprzewodzących, które operują 
w ekstremalnych warunkach zwią-
zanych m.in. z temperaturą pracy 
bliską zeru absolutnemu, ilością 
przechowywanej energii, silnym 
polem magnetycznym, promienio-
waniem radioaktywnym. 

Pracowałem dla projektu High-
-Luminosity LHC, który wiąże się 
z modernizacją Wielkiego Zderzacza 
Hadronów mającą zwiększyć jego 
„świetlność”, czyli gęstość przyspie-
szanych cząstek w akceleratorze, 
i – co za tym idzie – częstość wystę-
powania zderzeń. Przygotowałem 
oprogramowanie do zautomaty-
zowanej analizy numerycznej roz-

ładowania korektorów wysokiego 
rzędu projektowanych dla High-
-Luminosity LHC. Na bazie moich 
zadań napisałem w CERN pracę 
dyplomową.

Michał Wilczek mówi o wyjąt-
kowości ośrodka, w którym pra-
cują wybitni naukowcy z całego 
świata, podkreślając jego inspiru-
jący wpływ na rozwój zawodowy.  
Wspomina opiekuna stażu, dr. 
Michała Maciejewskiego – Nauczył 
mnie nie tylko fachu inżynierskiego, 
ale także wysokiej etyki pracy, której 
był przykładem.

Praca 
w międzynarodowym 
zespole

Michał Wilczek obecnie pracuje 
w koncernie Kongsberg Maritime 
w Gdyni. W międzynarodowym 
zespole tworzy oprogramowania 
do przewidywania stanu tech-
nicznego elementów maszyn na 
statkach, głównie sterów azymu-
talnych. Zajmuje się technologią 
digital twin. – Ma ona na celu pre-
dykcyjną konserwację maszyn, czyli 
zaplanowanie okresu serwisowego 
określonej maszyny za pomocą al-
gorytmów określających jej obecny 
i przyszły stan na podstawie danych 
zbieranych w czasie rzeczywistym 
– wyjaśnia. – Pierwszy raz miałem 
styczność z technologią digital twin 
jeszcze w CERN, gdzie wykorzy-
stywało się ją do określania stanu 
technicznego poszczególnych ma-
gnesów nadprzewodzących w LHC.

n	Ewa Chojnacka

W ogólnopolskim konkursie z zastosowania technik numerycznych w obli-
czeniach cieplnych pierwsze miejsce zajęła praca magisterska Michała Wilcz-
ka, absolwenta PŁ i ENSAM. Powstała ona w efekcie badań prowadzonych 
w CERN.

CERN – w drodze do dyplomu

Michał Wilczek

foto: 
arch. prywatne
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Od lat jednym z głównych 
problemów na rynku pracy jest 
niedobór wysoko kwalifikowa-
nych specjalistów w branży IT. 
Jednocześnie, z uwagi na zacho-
dzące zmiany gospodarcze i spo-
łeczne, wiele osób nie dostrzega 
perspektyw dalszego rozwoju 
w zawodach wykonywanych do 
tej pory i poszukuje możliwości 
zdobycia innych kwalifikacji. Ofer-
ta w ramach kierunku informatyka 
stosowana przygotowana przez 
Wydział FTIMS PŁ odpowiada na 
te potrzeby.

Zespół pracowników Instytutu 
Informatyki PŁ jest autorem wielu 
programów kształcenia w specjal-
nościach deficytowych na rynku 
pracy oraz jest zaangażowany 
w dostosowywanie oferty do stale 
zmieniającego się zapotrzebo-
wania. Początkowo były to kursy 

specjalistyczne (2003 r.), a następ-
nie studia podyplomowe Admi-
nistracja systemami GNU/Linux, 
kształcące specjalistów w zakresie 
systemów Linux oraz wdrożeń 
opartych na nich rozwiązań w sie-
ciach przedsiębiorstw (2007 r.). 

Obecnie oferta dydaktycz-
na jest ukierunkowana przede 
wszystkim na kształcenie poszu-
kiwanych na rynku programistów 
języka Java. Studia podyplomowe 
Nowoczesne aplikacje biznesowe 
Java/Jakarta EE prowadzone są 
od 2011 r. Ważną rolę w ich do-
skonaleniu odgrywa współpraca 
z firmami branży IT z regionu łódz-
kiego zrzeszonymi w ICT Polska 
Centralna Klaster. Potwierdzeniem 
wysokiej jakości kształcenia były 
nie tylko bardzo dobre opinie 
uczestników. W niezależnych ra-
portach zewnętrznych, opraco-

wanych na zakończenie projektu 
Podyplomowe studia techniczne 
dla przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw (2.1.1 PO KL) reali-
zowanego w latach 2010-2011 we 
współpracy Politechniki Łódzkiej 
i Politechniki Wrocławskiej, studia 
Administracja systemami GNU/
Linux zostały uznane za jedne 
z najlepszych wśród 32 ocenianych 
studiów podyplomowych ofero-
wanych przez obie uczelnie.

Oprócz prowadzenia i rozwi-
jania studiów podyplomowych 
zespół z Instytutu Informatyki 
zrealizował inne przedsięwzięcia 
przyczyniające się do umocnie-
nia pozycji miasta jako jednego 
z głównych ośrodków akademic-
kich i biznesowych w obszarze 
technologii informatycznych. Od 
lat angażuje się w procesy kształ-
towania i realizacji programów 
studiów (w tym wysokospecjali-
stycznych studiów zamawianych). 
Nowe programy uwzględniają 
zapotrzebowanie na specjalistów 
formułowane przez przedstawi-
cieli branży z regionu łódzkiego. 
Zespół uczestniczy też regularnie 
w popularyzowaniu technologii in-
formatycznych, współorganizując 
imprezy dla młodzieży, wspierając 
inicjatywy w makroregionie czy też 
współtworząc pierwsze publicznie 
dostępne kursy otwarte online na 
platformie Nawojka.

n	Roman Krasiukianis
Instytut Informatyki

Nagrodzeni za kształcenie w IT 
Zespół tworzący studia podyplomowe „Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/
Jakarta EE” został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Łodzi. To prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia trafiło do pracowników Insty-
tutu Informatyki PŁ: dr. inż. Romana Krasiukianisa, dr. inż. Mateusza Smolińskie-
go, dr. inż. Marcina Kwapisza i dr. inż. Michała Karbowańczyka. 
O potrzebie kształcenia specjalistów w branży IT i działaniach uhonorowanych 
wręczeniem nagrody pisze dr. inż. Roman Krasiukianis, kierownik Studiów Pody-
plomowych.

Spotkania w UMŁ 
z przewodniczącym 
Rady Miejskiej 
Marcinem 
Gołaszewskim, od 
lewej: dr inż. Michał 
Karbowańczyk, 
dr inż. Mateusz 
Smoliński, dr inż. 
Marcin Kwapisz, 
dr inż. Roman 
Krasiukianis

foto: 
Jacek Szabela
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– Połączyliśmy siły firm, różnych 
uczelni i Klastra aby pokazać, że 
matematyka jest ważna i musimy 
dzisiaj kształcić młodzież w tym 
kierunku – mówił prorektor PŁ 
ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło, 
przewodniczący ICT Polska Cen-
tralna Klaster na przedpremiero-
wym spotkaniu z mediami. Za-
znaczył przy tym, że gospodarka, 
nowoczesne e-usługi, rozwiązania 
z zakresu sztucznej inteligencji 
czy digitalizacji wymagają co-
raz większej liczby specjalistów 
z obszaru STEM (Science, Techno-
logy, Engineering, Mathematics), 
będących w stanie pracować 
w różnych, często przenikających 
się branżach. 

Pierwszy klip z cyklu „Do czego 
ta matma?” powstał we współpra-
cy PŁ i firmy Harman, lidera w dzie-
dzinie technologii samochodowej 

oraz innowacyjnych rozwiązań 
audio, będącej właścicielem takich 
marek jak JBL i Harman Kardon. 
Studenci Radosław Marciniak 
i Cezary Bujak oraz inżynier z firmy 
Harman Mariusz Matusiak poka-
zali, że znajomość zastosowań 
matematyki jest niezbędna w pro-
jektach z zakresu car audio, które 
realizuje łódzki oddział firmy m.in. 
dla Mercedesa czy BMW. O tym, 
które funkcje matematyczne są tu 
przydatne, mówiły dr inż. Gertruda 
Gwóźdź-Łukawska i dr Monika 
Potyrała z Centrum Nauczania 
Matematyki i Fizyki. Wszystkim 
wymienionym aktorom, którzy 
wystąpili w pierwszym klipie, 
prorektor prof. Paweł Strumiłło 
wręczył podziękowania, elegancko 
zaprojektowane i oprawione.

Matematyka niesłusznie wydaje 
się przedmiotem oderwanym od 

„Do czego ta matma?” to nowa inicjatywa przedsiębiorstw z branży IT i łódz-
kich uczelni należących do ICT Polska Centralna Klaster. Zastosowania mate-
matyki w praktyce będzie pokazywał cykl klipów.

Uczymy matmy z firmami IT
praktycznych zastosowań. Wręcz 
przeciwnie, jej nauczanie może 
przebiegać w faktycznym związ-
ku z rozwiązaniami, nad którymi 
pracują specjaliści z firm infor-
matycznych z klastra. Współpraca 
w tym zakresie, na linii uczelnie, 
firmy i studenci, pozwoli pokazać 
uczniom szkół średnich i studen-
tom już na początku studiów jak 
istotna w karierze zawodowej 
może okazać się „ta nudna matma”.

Wbrew obiegowej opinii krą-
żącej między niektórymi uczniami 
czy studentami – że matematy-
kę należy tylko Zakuć, Zaliczyć 
i Zapomnieć okazuje się, że jej 
zastosowanie w życiu zawodowym 
inżynierów, czy programistów jest 
bardzo szerokie. Klastrowe firmy 
rozwijające najnowsze techno-
logie chcą pokazać studentom 
i uczniom rozwiązania bazujące 
wprost na konkretnych obszarach 
matematyki.

W ramach cyklu przygotowy-
wane są kolejne odcinki, w których 
scenariusze wpisane są w konkret-
ne obszary matematyki. W przygo-
towaniu jest materiał Fujitsu i UŁ 
dotyczący wykorzystania statysty-
ki do tzw. predictive maintenance 
(konserwacja zapobiegawcza) 
– techniki pozwalającej wyelimino-
wać ewentualne awarie urządzeń 
pracujących przy produkcji. Jego 
zapowiedź przedstawili prof. Ma-
rek Majewski, prodziekan Wydziału 
Matematyki i Informatyki z UŁ oraz 
Tomasz Sikorski, dyrektor Zarzą-
dzania Infrastrukturą IT z Fujitsu.

n	Adam Owczarek
Dział Rozwoju Uczelni

Osoby biorące 
udział w pierwszym 
klipie otrzymały 
podziękowania

foto:
Jacek Szabela
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Wiedza i dorobek naukowy 
uczelni oraz praktyczne doświad-
czenie Państwowej Inspekcji Pracy 
wykorzystane zostaną we wspól-
nych inicjatywach oraz projektach 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i ochrony pracy w praktyce gospo-
darczej. Koordynatorem działań ze 
strony PŁ jest Wydział Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji.

– Wierzę, że współpraca będzie 
realizowana z pożytkiem dla obu 
instytucji, ale przede wszystkim dla 
tych, którzy oczkują odpowiednich 
stanowisk pracy i regulacji w ob-
szarze przepisów zapewniających 
im komfortowe warunki w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
– mówił rektor prof. Krzysztof 
Jóźwik podpisując deklarację. 
Drugi sygnatariusz dokumentu 
Artur Szymbara p.o. Okręgowego 
Inspektora Pracy w Łodzi podkre-
ślił – Współpracując z Politechniką 

Łódzką, chcemy pokazywać dobre 
przykłady, np. jak wygląda proces 
technologiczny oraz jak dobrze 
i bezpiecznie zorganizować pracę. 

Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że obszarów wspólnych 
działań jest wiele. Jednym z nich 
jest doskonalenie programów stu-
diów realizowanych na kierunku 
inżynieria bezpieczeństwa pracy 
– Jesteśmy zagłębiem przyszłych 
kadr BHP, nasi absolwenci są poszu-
kiwani przez firmy – mówi dr inż. 
Katarzyna Boczkowska, prodzie-
kan ds. kształcenia WZIP. Programy 
studiów – wobec zachodzących 
zmian prawnych i standardów BHP 
– muszą być doskonalone w kon-
takcie ze specjalistami nadzorują-
cymi warunki pracy. Planowane 
jest organizowanie konkursów, 
które wypromują najlepsze prace 
studentów i doktorantów związa-
ne z bezpieczeństwem i ochroną 

pracy. Przewiduje się także nagro-
dy za najciekawsze opracowania 
naukowe w tym zakresie.

Ważne jest też spełnianie ocze-
kiwań zawodowych i społecznych. 
Tutaj także są dobre doświad-
czenia, np. związane ze studiami 
podyplomowymi, na których 
wykładają inspektorzy pracy, czy 
z konferencją poświęconą roz-
wojowi ergonomii. – Na wydziale 
działa nowe laboratorium ergo-
nomiczne, dzięki czemu studenci 
zyskują niezwykle ważne kompe-
tencje – mówi dr inż. Katarzyna 
Boczkowska. 

Współpraca przy organizacji 
konferencji i seminariów poświę-
conych propagowaniu bezpie-
czeństwa i ochrony pracy będzie 
kontynuowana i rozwijana. Plano-
wane są cykliczne spotkania stu-
dentów i pracowników PŁ z kadrą 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Łodzi oraz wspólne inicjatywy 
poszerzające praktyczną wiedzę 
w zakresie prawnych i technicz-
nych aspektów ochrony pracy.

W spotkaniu w gabinecie rek-
tora uczestniczyły osoby z PŁ, 
które – jak mówił rektor – gwaran-
tują wysoką jakość i efektywność 
współpracy: panie prodziekan 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji odpowiedzialne za roz-
wój i kształcenie – dr hab. Małgo-
rzata Koszewska, prof. PŁ i dr inż. 
Katarzyna Boczkowska oraz doc. 
dr inż. Marek Sekieta, koordynator 
ds. współpracy społeczno-gospo-
darczej.

n	Ewa Chojnacka

Współpraca na rzecz 
kultury BHP

Politechnika Łódzka i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozszerzają współ-
pracę. Podejmowane działania mają przyczynić się do promowania kultury 
bezpieczeństwa w firmach.

Sygnatariusze 
porozumienia: 
rektor prof. 
Krzysztof Jóźwik 
i Artur Szymbara 
p.o. Okręgowego 
Inspektora Pracy 
w Łodzi

foto:
Jacek Szabela
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Nawierzchnia boisk, liczba 
miejsc na trybunach dla kibiców, 
a nawet jakość piasku do rozgry-
wek plażowej piłki siatkowej – to 
wszystko musi być ściśle dostoso-
wane do wytycznych EUSA. Dele-
gaci federacji sportów akademic-
kich podczas czerwcowej wizyty 
odwiedzili kilkanaście obiektów 
uczelnianych, miejskich i AZS. 

– Beneficjentem organizacji EUG 
2022 będzie Łódź i Politechnika 
Łódzka – przekonywał Besim Aliti, 
jeden z delegatów EUSA – Impreza 
ma przełożenie na ruch turystyczny, 
do Łodzi przyjedzie ponad 5000 
osób. To duża szansa dla lokalnej 
gospodarki. 

Na łódzkich obiektach sporto-
wych rozegrane zostaną zawody 
w co najmniej 15 dyscyplinach. 
W programie są m.in. siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna, tenis 
stołowy, a także para tenis stołowy. 

Nie zabraknie również sportów 
walki. Organizatorzy będą musieli 
zapewnić warunki do rywalizacji 
i spędzania czasu wolnego dla 
uczestników, szefów misji oraz 
delegatów.

– To jest największe akademickie 
wydarzenie sportowe, jakie kie-
dykolwiek odbywało się w Polsce 
– stwierdził dr hab. inż. Witold 
Pawłowski, prorektor ds. studenc-
kich PŁ – To, że odbędzie się w Łodzi, 
będzie promowało miasto i jego 
społeczność akademicką oraz Po-
litechnikę Łódzką jest ogromną 
wartością dodaną.

Przyszłoroczne Europejskie 
Igrzyska Akademickie będą naj-
większym świętem sportu stu-
denckiego na Starym Kontynen-
cie. EUG 2022 będą okazją do 
pokazania Łodzi jako miejsca, 
które młodzież wybiera do nauki, 
rozwijania zdolności oraz pasji. 

Łódź gotowa do Europejskich 
Igrzysk Akademickich
W Łodzi dwukrotnie gościli delegaci Europejskiej Federacji Sportów Akade-
mickich EUSA, która w 2018 roku dała zielone światło do organizacji Euro-
pean Universities Games 2022. Przedstawiciele federacji sprawdzili stan łódz-
kich obiektów sportowych. Przyjęli też raport od Komitetu Organizacyjnego 
EUG 2022.

Spotkanie 
z delegatami EUSA 
w Politechnice 
Łódzkiej

foto: 
org. EUG 2022

Dla PŁ to możliwość zaprezento-
wania uczelni jako miejsca, gdzie 
nauka z powodzeniem łączona 
jest ze sportem. Łódź z kolei chce 
zaprezentować się podczas EUG 
2022 jako miasto rozwijające się, 
z perspektywami na przyszłość.

– Chciałabym podziękować 
przedstawicielom EUSA za wizytę 
w Łodzi. Czekaliśmy na Was od 
pewnego czasu, mam nadzieję nie-
długo dostać informacje dotyczące 
przygotowania Łodzi do organizacji 
przyszłorocznych Igrzysk – mówiła 
Joanna Skrzydlewska, wiceprezy-
dent Łodzi

Ambasadorami EUG 2022 będą 
utytułowani i znani sportowcy 
związani z Łodzią oraz regionem. 
To mistrzowie Europy i świata 
w różnych dyscyplinach będący 
też doskonałym przykładem łącze-
nia nauki i sportu. 

Druga wizyta delegatów EUSA 
odbyła się 24 września. Dwudnio-
wa konwencja była okazją dla 
nowo mianowanych delegatów 
technicznych EUSA do spotkania 
i nawiązania kontaktów z lokalny-
mi ekspertami sportowymi, a także 
do przekazania organizatorom 
EUG 2022 wiedzy od gospodarzy 
poprzednich Igrzysk.

EUG w Łodzi potrwają od 17 do 
30 lipca 2022. O medale zawalczą 
studenci z co najmniej 40 krajów. 

n	Dawid Ciżewski
Komitet Organizacyjny EUG 2022
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Prezentacja gier, ogrywanie 
i ocena projektów przyjęła formę 
hybrydową.

Dr hab. inż. Adam Wojciechow-
ski, prof. PŁ, dziekan wydziału 
FTIMS – głównego organizato-
ra, witając gości podkreślił, że 
konkurs ZTGK to wydarzenie, na 
którym kreatywność spotyka się 
z technologią, a świat akademicki 
z biznesem. Jak powiedział – To 
miejsce, gdzie młodzież spotyka się 
z doświadczeniem, gdyż uczestnika-
mi są studenci i uczniowie, a z dru-
giej strony doświadczeni twórcy gier 
i przedstawiciele światowych firm. 
Wydarzenie to uświadamia młodym 
ludziom, że warto otworzyć własny 
biznes. Dowodem są firmy stworzo-
ne przez naszych studentów, którzy 
zasiadają w jury konkursu.

W podwójnej edycji zgłoszono 
42 projekty gier i doświadczeń 
VR oraz 58 prac w kategoriach 
artystycznych. Udział wzięło 237 
uczestników, a jury liczyło 60 
osób.

Konkurs ZTGK jest dla doświad-
czonych game developerów moż-
liwością wsparcia młodych ta-
lentów, podzielenia się wiedzą, 
a także okazją do wspólnego 
– wraz z całym środowiskiem – roz-
wijania edukacji i badań w branży 
gier w Polsce.

Wydarzenie jest organizowane 
przy współpracy z Akademią Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi. 

Nagrody
Nagrody główne stanowią wy-

bór najlepszych projektów w każ-
dej kategorii. Jurorzy nagrodzili 
nowatorskie lub jakościowe roz-
wiązania związane z programowa-
niem, projektowaniem rozgrywki, 
interfejsu czy rozwiązaniami gra-
ficznymi. 

Sponsorzy przyznali nagrody 
specjalne, dla wyróżniających 
się zespołów za zaangażowanie, 
pomysłowość, realizacje i umiejęt-
ności technologiczne.

Nazwiska laureatów wraz z na-
zwami ich gier publikujemy na 
stronie internetowej Życia Uczelni. 

Sponsorzy i patroni
Sponsorem Platynowym kon-

kursu został CD Projekt Red, spon-
sorami technologicznymi 11bit 
studios oraz HTC VIVE, sponsorami 
złotymi Movie Games, SUPERHOT 
i Render Cube Games, a brązowy-
mi Afterburn, Robot Gentlleman, 
Vivid Games, Teyon. Partnerami 
zostały firmy AMD, Wacom, Google 
for Startup i GameCamp oraz gro-
no instytucji wspierających rozwój 
przemysłów kreatywnych.

Patronatu honorowego udzielił 
Minister Edukacji i Nauki, Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Marszałek 
Województwa Łódzkiego, Prezy-
dent Miasta Łodzi oraz Rektor Poli-
techniki łódzkiej i Rektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi.

n	Rafał Szrajber
Instytut Informatyki

Święto twórców gier

Organizatorzy 
i jurorzy konkursu

foto: 
Jacek Szabela

Po rocznej przerwie odbył się Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia 
Gier Komputerowych (ZTGK). Podwójny finał wyłonił najlepsze autorskie pro-
totypy gier komputerowych w kilku kategoriach.
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Signal Processing 
Symposium 

W konferencji wzięło udział 
ponad 100 uczestników, w tym 
30 naukowców z zagranicy, m.in. 
z USA, Chin i wielu krajów Europy, 
łącznie aż z 16 krajów. 

Jak mówi prof. Paweł Strumiłło, 
prorektor ds. rozwoju PŁ i dyrektor 
Instytutu Elektroniki – Omawiana 
tematyka dotyczyła pozyskiwania, 
przesyłania, przetwarzania i analizy 
sygnałów i obrazów. Szeroki zakres 
zastosowań obejmuje systemy te-
ledetekcji, takie jak radary, sonary, 
obrazowanie, czujniki, ale także 
Internet Rzeczy (IoT),coraz szerzej 
prowadzoną telemedycynę, diagno-
stykę medyczną, w której obrazowa-
nie odgrywa często kluczową rolę, 
a także interakcje człowiek-system, 
monitorowanie środowiska i tech-
nologie kosmiczne.

Jednocześnie prof. Strumił-
ło podkreśla – Jest to tematyka 
szczególnie ważna w okresie pan-
demii, gdy intensywnie korzystamy 
z technik komunikacji na odległość. 
Oczekujemy od nich niezawodnego 
przesyłania danych oraz sygnałów 

Jak mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik – Ta inicja-
tywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obcokrajow-
ców związanych z Politechniką Łódzką, a także dobrze 
wpisuje się w szeroko prowadzone działania Politechniki 
Łódzkiej zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności 
w międzynarodowym otoczeniu uczelni. Lepsze po-

„Życie Uczelni” na bieżąco informuje o ważnych wydarzeniach na swej stro-
nie internetowej, która od niedawna ma także wersję anglojęzyczną.

znanie naszych różnorodnych działań wzmocni iden-
tyfikację z naszą uczelnią pracujących tu naukowców 
i kształcących się studentów z zagranicy. 

Artykuły z bogatym serwisem zdjęciowym znaj-
dziemy klikając adres p.lodz.pl/en/about-tul/life-
-university.                                                                                 n

ŻU w wersji angielskiej

Trendy w nauce i technologii

Instytut Elektroniki PŁ zorganizował we wrześniu dwie międzynarodowe 
konferencje gromadzące naukowców i przedstawicieli przemysłu. Obie były 
prowadzone w formie zdalnej. 

dźwiękowych i wideo. W technikach 
tych wykorzystujemy m.in. złożone 
algorytmy kompresji sygnałów oraz 
coraz doskonalsze systemy interakcji 
z użytkownikiem.

Signal Processing Symposium 
(SPSympo) jest organizowane co 
dwa lata, od 2003 r. Inicjatorem 
i głównym organizatorem Sym-
pozjum jest Instytut Systemów 
Elektronicznych Politechniki War-
szawskiej. 

Termografia i termometria 
w podczerwieni 

Jest to największa w Polsce 
konferencja dotycząca ilościowych 
badań termograficznych, orga-
nizowana od 2000 r. co dwa lata. 
W tym roku wzięło w niej udział 
67 uczestników, także z Ukrainy 
i Francji.

– Rozwój technologii detektorów 
oraz upowszechnienie technik ra-
diacyjnych w różnych dziedzinach 
– wraz ze spadkiem cen sensorów 
i urządzeń termowizyjnych – inspi-
ruje inżynierów do poszukiwania 
nowych, ciekawych aplikacji termo-
wizji w podczerwieni – mówi prof. 

Bogusław Więcek, przewodniczący 
Komitetu Naukowego. – Przykła-
dem są aplikacje zobrazowań ter-
micznych z pokładu dronów. Wciąż 
rozwija się radiacyjna technika 
wykrywania i pomiarów stężenia 
gazów toksycznych i wybuchowych. 
W tej dziedzinie kamery bolome-
tryczne zaczynają skutecznie kon-
kurować z innymi rozwiązaniami. 
W dobie globalnego ocieplenia, 
zastosowanie tych kamer do wy-
krywania i pomiarów CO2 wydaje 
się rekomendowanym kierunkiem 
badań i wdrożeń. Paradoksalnie, 
pandemia zwróciła uwagę całego 
świata na potencjał aplikacyjny, 
jaki ma współczesna termowizja 
w podczerwieni.

Konferencji towarzyszyła sesja 
przemysłowa, w której producenci 
detektorów podczerwieni i kamer 
termowizyjnych przedstawiali 
najnowsze osiągnięcia sprzętowe 
i programowe.

Więcej o konferencjach na stronie 
internetowej ŻU.

n	Ewa Chojnacka
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Wybrano najlepsze pomy-
sły zgłoszone przez pra-
cowników uczelni do pro-
jektu IDEA BOX. To dzięki 
nim na kampusie będą 
kwietne łąki, jeże zamiesz-
kają w bezpiecznych dom-
kach, pojawią się mini pa-
sieki, a także będzie więcej 
stojaków na rowery.

Z laureatami spotkał się rektor 
prof. Krzysztof Jóźwik. Wręczając 
dyplomy zwrócił uwagę – Wybór 
projektów, który odbył się w głoso-
waniu online, świadczy o tym, że 
pracownicy Politechniki Łódzkiej 
przywiązują dużą wagę do spo-
łecznej odpowiedzialności i rozwoju 

uczelni pozostającego w symbiozie 
z naturalnym środowiskiem.

Najwięcej głosów zebrały po-
mysły mgr Moniki Dziąg, która za-
proponowała utworzenie w części 
kampusu B kwietnej łąki w miejscu 
rosnących tam trawników. Za-
proponowała też zakup i montaż 
domków dla jeży, które mieszkają 
w uczelnianym parku, tak chętnie 
odwiedzanym przez łodzian.

Z kolei dzięki pomysłowi mgr 
Barbary Konarzewskiej na PŁ 
powstaną mini pasieki, każda 
przeznaczona dla kilku pszcze-
lich rodzin. Czwartym laureatem 
głosowania są stojaki na rowery, 
których postawienie przed każdym 
wyjściem do wszystkich budyn-

ków uczelni zaproponował dr hab. 
inż. Grzegorz Raniszewski.

Ponadto dyplom od rektora 
otrzymał dr inż. Robert Susik, który 
w ramach pomysłu „Mniej zmian 
w kalendarzu semestralnym – 
propozycja algorytmu tworzenia 
kalendarza semestralnego” prze-
kazał nieodpłatnie na rzecz uczelni 
stworzony przez siebie algorytm. 

Podziękowania otrzymał też dr 
hab. inż. Konrad Olejnik, prof. PŁ za 
propozycję „Reorganizacji skweru 
zieleni przed Biblioteką Główną PŁ 
w celu poprawy widoczności dro-
gi”. Ten pomysł będzie zrealizowa-
ny poza budżetem Idea Box 2021. 

n	Ewa Chojnacka

Ekologiczna IDEA BOX
Rektor 
prof. K. Jóźwik 
i (od lewej): mgr 
B. Konarzewska, 
mgr M. Dziąg, 
dr hab. K. Olejnik, 
prof. PŁ, 
dr inż. R. Susik, 
dr hab. inż. 
G. Raniszewski oraz 
mgr A. Owczarek 
koordynujący 
projekt i prorektor 
ds. rozwoju prof. 
P. Strumiłło

foto: 
Jacek Szabela

Centrum Współpracy Mię-
dzynarodowej PŁ pozy-
skało dofinansowanie od 
Narodowej Agencji Wy-
miany Akademickiej na 
program.

Działania wspierające interna-
cjonalizację uczelni, realizowane 

w ramach projektu finansowanego 
przez Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej potrwają do maja 
2023 r. Między innymi planowane 
są międzykulturowe spotkania 
integracyjne. Powstanie kurs e-
-learningowy przygotowujący 
osoby z zagranicy do studiów 
w PŁ. Ważnym zadaniem będzie 
produkcja filmów promocyjnych 
oraz współpraca z zagranicznymi 
blogerami i youtuberami. Pozwoli 
to na dotarcie do szerszych grup 
docelowych. 

Welcome TULbox 2.0.
Z programu Welcome TUL-

box_2.0. czyli „powitalnego ze-
stawu PŁ”, skorzystają nie tylko 
potencjalni kandydaci na studia 
z docelowych, strategicznych 
z punktu widzenia internacjo-
nalizacji krajów, ale też studenci 
zagraniczni już studiujący w PŁ, 
pracujący w uczelni obcokrajowcy 
oraz cała społeczność politech-
niczna.

n	Agnieszka Wierzbińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
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Pracownia S3D – vnLAB po-
wstała w ramach pilotażowego 
konkursu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa „Regionalna Inicja-
tywa Doskonałości”. Łódzka Szko-
ła Filmowa uzyskała grant na 
utworzenie multimedialnego 
Laboratorium Narracji Wizualnych. 

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Piotr Na-
pieralski, prof. PŁ pracownia S3D 
od ponad roku bada potencjał 
artystyczny stereoskopii, realizując 
ciąg eksperymentów wizualnych 
w technice filmu poklatkowego. 
Przy użyciu wyspecjalizowanego 
robota typu „motion control” ze-
spół pracowni zrealizuje m.in. film 
krótkometrażowy IN SIDE. 

– Zostałem zaproszony do współ-
pracy przy produkcji efektów spe-
cjalnych i wirtualnej scenografii dla 
filmu stereoskopowego oraz do pro-
wadzenia prac badawczych razem 
z zespołem vnLAB – mówi Piotr Na-
pieralski. – Badania będą punktem 
wyjścia do podręcznika stereoskopii 
w animacji poklatkowej. Wynikiem 
wspólnych prac będzie także film 
stereoskopowy. Premiera filmu IN 
SIDE oraz podręcznika planowana 
jest na rok 2023. 

Studenci informatyki pod opieką dr. hab. inż. Piotra Napieralskiego, prof. PŁ 
uczestniczą w produkcji filmu krótkometrażowego zatytułowanego IN SIDE 
realizowanego przez Zespół Pracowni S3D – vnLAB Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Współpraca z branżą filmową pozwala na zdobycie przez studentów umiejęt-
ności unikatowych na skalę kraju.

Tworzą stereoskopowy film
Zespół z Politechniki Łódzkiej: 

Aleksandra Ścisławska, Marek 
Kulicki, Jakub Klepacz – uzdolnieni 
studenci ze specjalności grafika 
komputerowa i multimedia z wy-
działu FTIMS, został zaangażowany 
do efektów generowanych kom-
puterowo oraz do projektowania 
wirtualnej scenografii do filmu. 

– Nasi studenci oprócz umiejęt-
ności plastycznych mają zdolności 
programistyczne, co wielokrotnie 
pomogło w przyśpieszeniu procesu 
postprodukcji – podkreśla Piotr 
Napieralski – Film i stereoskopia jest 
przedmiotem badań w Instytucie In-
formatyki od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

Aleksandra Ścisławska wyko-
nuje pracę dyplomową wiążącą 
się z tematyką projektu. Jak mówi 
– Praca nad IN SIDE polega na 
wykonaniu dodatkowej, wirtualnej 
scenografii, która następnie zosta-
nie scalona z nagranym materia-
łem filmowym. Proces tworzenia 
scenografii składa się z modelo-
wania i teksturowania obiektów 
3D, odtworzenia realistycznego 
oświetlenia oraz ruchu kamery. 
Wykonane elementy mają precy-
zyjnie i niedostrzegalnie łączyć 
się ze scenografią występującą na 
planie, w celu rozszerzenia świata 
przedstawianego w filmie. Ostat-
nim etapem jest uzyskanie efektu 
widzenia stereoskopowego. 

Pierwszy zwiastun filmu został 
już opublikowany na stronie Szko-
ły Filmowej.

n	Ewa Chojnacka

W pracowni 
S3D – vnLAB

foto: 
źródło Szkoła Filmowa 
w Łodzi

Kadr z filmu
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Wybrane przykłady działań re-
alizowanych w szkołach wyższych 
zostaną opublikowane w Katalogu 
Dobrych Praktyk Społecznej Odpo-
wiedzialności Uczelni 2021 r.

Projekt realizowany w Poli-
technice Łódzkiej związany jest 
z wymianą dobrych praktyk stoso-
wanych wewnątrz uczelni w obsza-
rze nauki, kształcenia i organizacji. 

– Niezmiernie się cieszę z uznania 
Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej dla projektu „Budowa-
nie doskonałości PŁ” i wskazanie 
go jako przykład dobrych do na-
śladowania działań. Bazuje on na 
ogromnej praktycznej wiedzy oraz 
doświadczeniu pracowników naszej 
uczelni, a przekazywanie przykła-

dów dobrych praktyk pomiędzy 
jednostkami powinno zaowocować 
jeszcze bardziej intensywnym roz-
wojem naszej Alma Mater. Gorąco 
dziękuję wszystkim osobom, które 
zechciały podzielić się z nami swo-
im doświadczeniem i wzięły udział 
w projekcie – powiedział rektor 
prof. Krzysztof Jóźwik.

W ramach projektu finanso-
wanego z „Budżetu Zadaniowego 
PŁ” zostało zgłoszonych ponad 
trzydzieści przykładów działań 
z powodzeniem sprawdzających 
się już na różnych wydziałach 
i związanych z prowadzonymi 
badaniami, kształceniem oraz 
wspomagających zarządzanie. 
Działania szczególnie godne na-

śladowania JM Rektor nagrodził 
grantami. Powstała również pu-
blikacja przedstawiająca przyjęte 
rozwiązania oraz ich wdrożenie 
w jednostkach PŁ.

Tegoroczny Katalog Dobrych 
Praktyk Społecznej Odpowie-
dzialności Uczelni 2021 r. przy-
gotowywany przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
został poświęcony głównie war-
tościom akademickim, w tym ety-
ce, zaangażowaniu społeczności 
akademickiej, a także zarządzaniu 
różnorodnością i przeciwdziałaniu 
przejawom dyskryminacji.

n	Małgorzata Parzynowska
Dział Rozwoju Uczelni

Wykładowcy Centrum Nauczania Ma-
tematyki i Fizyki PŁ od 6 do 10 września 
przeprowadzili zajęcia dla uczniów pię-
ciu liceów ogólnokształcących z terenu 
województwa łódzkiego, objętych przez 
Centrum patronatem. Tydzień z matema-
tyką i fizyką odbył się po raz jedenasty!

Tym razem spotkania prowadzone były on-line. 
Uczniów przywitał dyrektor CMF, dr Andrzej Just, 
prof. PŁ, a dr Aleksandra Pawlik z Działu Promocji 
przedstawiła im ofertę kształcenia na naszej uczelni.

Każdego dnia – od poniedziałku do piątku – 
uczniowie, już po lekcjach w szkole, zasiadali przed 
komputerami, by wysłuchać wykładu z matematyki, 
fizyki i odbyć wirtualne zajęcia w laboratorium.

Uczniowie z LO w Poddębicach oraz z I LO w Sie-
radzu wysłuchali m.in. wykładu z matematyki, który 
poprowadził (w języku angielskim) dr inż. Sławomir 
Jagodziński. Dla uczniów z I LO w Tomaszowie, II LO 
w Zduńskiej oraz II LO w Wieluniu wykład o Paradok-

sach rachunku prawdopodobieństwa poprowadziła 
dr Małgorzata Komisarska, a dr inż. Krzysztof Lisiecki 
opowiedział o Geometrii układów równań. Większość 
uczniów uczestniczyła też w wykładzie Czego o licz-
bach nie przeczytamy w podręcznikach autorstwa dr inż. 
Izabeli Jóźwik i dr inż. Małgorzaty Terepety, prof. PŁ.

Wspomnę również o wykładach z fizyki wygłoszo-
nych przez dr. inż. Janusza Tomaszewskiego – Efekt 
cieplarniany, czyli ludzkość w składzie porcelany oraz 
dr. inż. Dariusza Krzyżańskiego – Jak działa LCD.

Pragnę podziękować wykładowcom Centrum Na-
uczania Matematyki i Fizyki, którzy zaangażowali się 
w prowadzenie zajęć z uczniami patronackich szkół.

Podziękowania kieruję również do Centrum E-
-Learningu za wsparcie techniczne oraz do Działu 
Promocji za udział w naszej akcji.

Tydzień z matematyką i fizyką już na trwale wpisał 
się w tradycję CMF, szczególnie korzystną dla uczniów 
liceów jako naszych przyszłych studentów. 

n	Agnieszka Niedziałkowska
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki 

Już po raz trzeci Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało wyboru naj-
lepszych praktyk wdrażanych przez polskie uczelnie w obszarach społecznej odpo-
wiedzialności. Wśród nich znalazł się projekt „Budowanie doskonałości PŁ”.

Skatalogowano dobre praktyki

Tydzień z matematyką i fizyką
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PŁ, wzorem lat ubiegłych, wzięła 
udział w Poland Business Run, któ-
ry z powodu pandemii odbył się 
w zmienionej formule. 5 września 
każdy mógł przebiec 4-kilometro-
wą trasę w dogodnych godzinach 
i w dowolnym miejscu, aby pomóc 
osobom z niepełnosprawnościami 
układu ruchu.

Uczelnia zdecydowała się na 
integracyjną formę biegu. Do 
wspólnego startu na kampusie B 
stanęły cztery 5-osobowe drużyny. 
Z radością na twarzy, pracownicy 
i studenci pokonywali kolejne 
okrążenia. Dopingowało ich liczne 
grono kibiców. Pierwszy linię mety 
pokonał Jakub Czyżewski, student 

B a d a n i a  s ą  p r o w a d z o n e 
w projekcie AnBaCo, wyłonio-
nym w konkursie sieci M-ERA.NET 
i realizowanym we współpracy 
z Uniwersytetem Technicznym 
w Libercu oraz koszalińską firmą 
TERMEX.

W Instytucie Maszyn Przepły-
wowych (IMP) PŁ trwają prace 

nad automatyzacją technologii 
wytworzenia warstw, a chemicy 
pracują nad sterylizacją powłok 
i analizą ich aktywności biologicz-
nej oraz prowadzą badania zwią-
zane z modyfikacją nanocząstek 
węgla (Międzyresortowy Instytut 
Techniki Radiacyjnej oraz Instytut 
Chemii Organicznej).

Efektem tych prac zaintereso-
wał się Szpital Powiatowy w Sza-
motułach. W końcu lipca pod-
pisano list intencyjny dotyczący 
współpracy. Wyniki badań w wa-
runkach szpitalnych wykażą, czy 
klamki, uchwyty, poręcze pokryte 
warstwą antybakteryjną zol-żel 
opracowaną w projekcie sprawdzą 
się w szpitalu.

Dokument podpisał  prof. 
Krzysztof Jóźwik – rektor PŁ, dyrek-
tor IMP oraz Remigiusz Pawelczak 
– dyrektor szpitala w Szamotułach. 
W uroczystości udział wzięli: Beata 
Hanyżak – starosta szamotulski, dr 
inż. Anna Karczemska koordynu-
jąca projekt i dr inż. Dariusz Wit-
kowski odpowiedzialny za prace 
prowadzone w IMP.

n	Anna Karczemska
Instytut Maszyn Przepływowych

Współpraca dla bezpieczeństwa
Naukowcy z PŁ opracowują powłoki antybakteryjne o właściwościach drob-
noustrojobójczych. Zostaną one zastosowane w szpitalu. 

Wymiana listów 
intencyjnych 
między rektorem 
prof. Krzysztofem 
Jóźwikiem, 
a starostą 
szamotulskim 
Beatą Hanyżak 
i dyrektorem 
szpitala 
Remigiuszem 
Pawelczakiem

foto: 
Anna Karczemska

Najszybszy na 
trasie Jakub 
Czyżewski – 
w środku

foto: 
Jacek Szabela

Charytatywny bieg

informatyki stosowanej, z czasem 
12:08. W jego drużynie biegł m.in. 
prof. Łukasz Albrecht, prorektor 
ds. nauki, który po zakończeniu 
imprezy gratulował uczestnikom 
i organizatorom udziału w biegu. 

n	Filip Podgórski
Dział Promocji
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Projekt Phereclos
Tuż przed pandemią Łódzki 

Uniwersytet Dziecięcy Politechni-
ki Łódzkiej został zaproszony do 
projektu Phereclos finansowanego 
z programu Horyzont 2020. Jego 
celem jest powstanie klastrów 
edukacyjnych. Jeden z nich ma 
zostać stworzony przez ŁUD. (…) 
W ostatniej chwili dopisałam do 
projektu konferencję organizowa-
ną przez wolontariuszy ŁUD. Zgło-
siło się 11 chętnych nastolatków 
w wieku 15 – 17 lat.

Przygotowania 
do konferencji

Na początku był pomysł, chęci 
i nic więcej. Od listopada rozpoczę-
ły się regularne spotkania, warsz-
taty, wywiady, ankiety. Od stycznia 
prace nabrały tempa, a od marca 
wolontariusze byli w codziennym 
kontakcie. (…)

Dzieciaki nauczyły się pracować 
w bardzo trudnych warunkach, 
wypełniać czas wartościowymi za-
jęciami, tworzyć plan pracy, godzić 
różne charaktery, współpracować 
w grupie i wykorzystywać własny 
potencjał.

Wolontariusze 
nie zmarnowali 
czasu

Efekt pracy wolontariuszy ŁUD 
wprawił mnie w dumę. Lista ich 
dokonań jest bardzo długa. (…) 
W czasie 8 miesięcy pracy m.in. 
zebrano i przeanalizowano 1000 
ankiet, przeprowadzono 7 wywia-
dów z przedsiębiorcami, powstało 
14 autorskich grafik. 

Wolontariusze wzięli udział 
w 8 warsztatach i wystąpili na  
Digital Youth Forum. Przygoto-
wali 7 warsztatów dla łącznie 100 
dzieci.

Proste pytania 
– szczere odpowiedzi 

(…) Zadałam dzieciom trzy py-
tania: co dał Ci udział w projekcie?, 
co byś zmienił/a w sobie, gdybyś raz 
jeszcze mogła/mógł do niego przy-
stąpić?, przełomowy moment to…?

Odpowiedzi na pierwsze py-
tanie łatwo się domyślić: rozwój, 
odwaga, pewność siebie, chęć do 
działania, umiejętność zarządzania 
własnym czasem, praca w grupie. 
Natomiast odpowiedzi na drugie 
pytanie bardzo mnie zaskoczyły, 
ponieważ dzieci bardzo otwarcie 
mówiły o swoich „wadach”, przy-
znawały się do swoich „błędów”. 
(…) 

Odpowiedź na trzecie pytanie 
też jest prosta, w większości dzieci 
odpowiadały: konferencja (…).

Różni, ale świetnie 
przygotowani

Grupa wolontariuszy jest bar-
dzo zróżnicowana. (…) Mimo to, 
trudno było dostrzec zasadniczą 
różnicę w ich wystąpieniach na 
konferencji. Wszyscy prezentowali 
się bardzo dobrze.

Konferencja dotyczyła zawo-
dów i kompetencji przyszłości. 
Trudny temat i wielka niewiadoma. 
Jaką wybrać szkołę? Rozszerze-
nie? Studia? Nasi wolontariusze 
po ośmiomiesięcznej przygodzie 
z Phereclosem już się nie martwią. 
Zostali upewnieni przez przedsię-
biorców, z którymi przeprowadzali 
wywiady, że są na najlepszej dro-
dze ku zawodowej przyszłości!

n	Anna Janicka 
Łódzki Uniwersytet Dziecięcy

Więcej na zu.p.lodz.pl

Wolontariusze ŁUD w akcji

Konferencja 
dla dzieci na PŁ

foto: 
Anna Janicka

ŁUD stworzył grupę 25 nastoletnich wolontariuszy w wieku 13-17 lat. Przy-
zwyczaił ich do działania, zaangażowania i rozwoju.
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Studenci biorący udział w pro-
jekcie zostaną objęci opieką tu-
torską aż przez trzy semestry. Ich 
mentorami będą doświadczeni 

Politechnika Łódzka otrzymała kolejny grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Zrealizujemy projekt zakładający prowadzenie spersonalizowanych zajęć dla 
uzdolnionych i wyróżniających się studentów PŁ. Do tego celu wykorzystany 
zostanie model tutoringu. 

Grant na wdrożenie 

modelu tutoringu

Mistrzowie 
dydaktyki przed 
gmachem CWM

foto: 
Magdalena Konat

nauczyciele, którzy rozwinęli swoje 
kompetencje w dotychczasowych 
edycjach programu „Mistrzowie 
dydaktyki”.

Rekrutacja do spersonalizo-
wanego tutoringu długotermi-
nowego wystartuje z początkiem 
semestru zimowego roku akade-
mickiego 2021/22. 

Celem projektu jest wdroże-
nie do praktyki uczelnianej pro-
gramu tutoringowego. Służy on 
podniesieniu kompetencji kadry 
akademickiej, co przełoży się na 
ukierunkowane wsparcie szcze-
gólnie uzdolnionych studentów. 
– Jest to już czwarta edycja projektu 
„Mistrzowie dydaktyki”, którego 
koordynatorem jest Centrum Współ-
pracy Międzynarodowej. Poprzednie 
edycje pozostają nadal dostępne 
dla kadry i studentów zaintereso-
wanych tutoringiem akademickim 
w naszej uczelni – potwierdza kie-
rownik projektu, dyrektor Centrum 
Współpracy Międzynarodowej, dr 
inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ. 

Studenci potrzebujący krótko-
terminowego wsparcia tutorów 
(ich nazwiska można znaleźć na 
stronie www projektu) mogą na 
bieżąco przesyłać swoje zgłosze-
nia. Rekrutacja dla studentów 
jest otwarta i będzie aktywna do 
31 grudnia 2022 r., czyli do końca 
trwania projektu.

n	Alina Wujcik
Centrum Współpracy Międzynarodowej
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Zrównoważony rozwój i myśl, 
aby potrzeby obecnego pokolenia 
były w pełni zaspokojone, ale nie 
kosztem przyszłych pokoleń, to 
zasada, jaką kieruje się zespół, 
który za cel postawił sobie wdro-
żenie produktu wykorzystującego 
poprodukcyjne wytłoki roślinne. 

Nowatorskie rozwiązanie po-
wstało w zespole składającym 
się z mgr inż. Joanny Grzelczyk, 
dr inż. Ilony Gałązki-Czarneckiej 
i dr inż. Joanny Oracz z Instytutu 
Technologii i Analizy Żywności na 
Wydziale Biotechnologii i Nauk 
o Żywności PŁ. Pomysł został 
zgłoszony do ochrony patentowej 

i bierze udział w konkursie „Mam 
pomysł na startup” organizowa-
nym przez Urząd Miasta Łodzi.

Dlaczego 
odpadowe 
surowce roślinne?

Przemysł spożywczy jest bran-
żą wciąż rozwijającą się, a wraz 
z nią rośnie ilość wytwarzanych 
odpadów żywnościowych. Na 
świecie rocznie generowanych 
jest ich ponad 88 mln ton, w Pol-
sce jest to aż 9 mln ton. Co istotne, 
ok. 39 proc. tych odpadów ge-
nerują zakłady rolno-spożywcze. 

Trwają intensywne poszukiwania 
pomysłów na ich zagospodaro-
wanie. 

Opracowując nowe metody 
ich przetwarzania trzeba mieć na 
celu nie tylko ochronę środowiska 
naturalnego, ale także zacho-
wanie zasobów naturalnych dla 
przyszłych pokoleń.

Odpady powstające w prze-
myśle olejarskim czy owocowo-
-warzywnym mogą być spożyt-
kowane na biomasę lub paszę dla 
zwierząt, jednak takie rozwiązania 
wciąż nie dają oczekiwanego 
efektu ani w skali regionalnej, 
ani światowej. Nadal wiele firm 
rolno-spożywczych zmaga się 
z problem dużej ilości niezago-
spodarowanych roślinnych su-
rowców odpadowych, takich jak 
wytłoki, pestki, skórki.

A przecież większość odpadów 
(produktów ubocznych) nadal 
może stanowić interesujący pół-
produkt o ciekawym składzie 
odżywczym. 

Jednym z rozwiązań zagospo-
darowania roślinnych produktów 
ubocznych jest odzyskiwanie 
obecnych w nich związków bio-
aktywnych i ich zastosowanie 
w produkcji nutraceutyków, 
ż ywności funkcjonalnej lub 
wzbogaconej, jednak większość 
odpadów z przemysłu rolno-spo-
żywczego nie może być w ten 
sposób przetwarzana. Ponadto, 

Z surowca odpadowego 
do opakowania jadalnego
Niewystarczające zagospodarowanie odpadów roślinnych z przetwórstwa 
spożywczego, marnowanie żywności oraz nadal dynamicznie rosnąca ilość 
zużytych opakowań i naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych stanowią 
problemy ekologiczne, ekonomiczne i etyczne. Dotyczą one większości kra-
jów rozwiniętych.

Autorki rozwiązania 
(od lewej): mgr inż. 
Joanna Grzelczyk, 
dr inż. Joanna 
Oracz oraz 
dr inż. Ilona 
Gałązka-Czarnecka

foto: 
Joanna Grzelczyk
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po wydobyciu związków bioak-
tywnych nadal pozostają duże 
ilości odpadów.

Różne oblicza 
jednorazowych 
opakowań i naczyń

Głównymi materiałami do 
wytworzenia opakowań i naczyń 
jednorazowych są tworzywa 
sztuczne. W ich produkcji domi-
nują: polipropylen, polietylen, 
politetraftanlan etylenu. Zaletą 
użytkową takich opakowań jest 
ich trwałość i stabilność, jednakże 
ich wadą jest bardzo długi czas 
rozkładu. Widać to na nielegal-
nych wysypiskach, w lasach, wo-
dach. Szczególnie niekorzystny 
wpływ na środowisko naturalne 
i człowieka mają odpady zalega-
jące w morzach i oceanach. 

Warto podkreślić, że spośród 
wszystkich dotychczas wypro-
dukowanych opakowań synte-
tycznych około 10 proc. poddano 
recyklingowi, około 76 proc. trafiło 
na składowiska, a kilkanaście 
procent poddano odzyskowi 
energetycznemu.

Biodegradowalne 
tworzywa 
sztuczne

Wzrost ekologicznej świado-
mości społeczeństwa doprowa-
dził do intensywnego rozwo-
ju sektora biodegradowalnych 
tworzyw sztucznych. Obecnie 
z różnego typu polimerów bio-
degradowalnych produkowane są 
opakowania wielokrotnego użyt-
ku i naczynia jednorazowe. Two-
rzywa biodegradowalne mogą 
być wytwarzane z surowców od-
nawialnych lub nieodnawialnych 
(kopalnianych, m.in. z surowców 
petrochemicznych).

Niestety, producenci nadal 
decydują się na wybór surowców 

nieodnawialnych. Większość 
tworzyw biodegradowalnych 
zawiera polimery naturalne i syn-
tetyczne (np. skrobia, polihydrok-
syalkanian, polietylen ze skrobią). 
W celu uzyskania polimerów 
biodegradowalnych niejedno-
krotnie wykorzystuje się związki 
chemiczne, które nie są przyjazne 
dla środowiska naturalnego. Taka 
produkcja przynosi również wy-
soką emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery. W światowym rynku 
tworzyw sztucznych tylko 1 proc. 
stanowią tworzywa biodegrado-
walne.

Zastosowanie odpadów ro-
ślinnych z branży spożywczej do 
produkcji opakowań i naczyń jed-
norazowych jest niezwykle intere-
sującym kierunkiem wykorzysta-
nia odpadów poprodukcyjnych. 
Jednocześnie takie opakowania 
mają dodatkowy atut, którym jest 
szybka biodegradacja.

Czym nasz pomysł 
różni się od innych?

Na rynku dostępne są opako-
wania i naczynia jednorazowe 
z produktów roślinnych np. ze 
zbóż. Jednakże, do ich produkcji 
wykorzystuje się surowcowe o ce-
chach konsumpcyjnych, które nie 
są trudnym w zagospodarowaniu 

odpadem. Stanowią pełnowar-
tościową żywność, a na świecie, 
mimo nadprodukcji żywności, 
nadal wiele krajów zmaga się 
z niedożywieniem. 

Kierując się zasadami zrówno-
ważonego rozwoju, zespół z PŁ 
opracował technologię otrzymy-
wania opakowań z odpadów 
roślinnych, a nie z surowców pier-
wotnie przeznaczonych przede 
wszystkim do konsumpcji, aby nie 
zabierać przyszłym pokoleniom 
surowca produkcyjnego, żywie-
niowego. 

Opracowana technologia za-
kłada wykorzystanie w produkcji 
opakowań i naczyń jednorazo-
wych nawet 65-90 proc. różnych 
roślinnych odpadów produk-
cyjnych. Zastosowane metody 
wytwarzania i opracowane recep-
tury zakładają stosowanie tylko 
surowców naturalnych, bez użycia 
związków chemicznych. Wprowa-
dzenie tych rozwiązań pozwoliło 
na zaprojektowanie innowacyj-
nego opakowania jadalnego z su-
rowca roślinnego, odpadowego. 
Metoda została zgłoszona do 
ochrony patentowej.

n	Joanna Grzelczyk
n	Ilona Gałązka-Czarnecka

n	Joanna Oracz
Instytut Technologii i Analizy Żywności

Opakowania 
z odpadowych 
surowców 
roślinnych

foto: 
Joanna Grzelczyk
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Dofinansowanie zostało przy-
znane z regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego w ramach tzw. Kontrak-
tu Terytorialnego. 

Nowo powstałe Centrum przy-
czyni się do współtworzenia in-
nowacyjnej gospodarki regionu. 
Stanie się tak za sprawą transfe-
ru wiedzy z uczelni do sektora 
przedsiębiorstw. Zaawansowane 
badania prowadzone z myślą 
o rozwoju przedsiębiorstw prze-
mysłu kosmetycznego, spożyw-
czego, chemicznego, farmacji 
oraz produktów i wyrobów me-
dycznych będą skutkować wpro-
wadzeniem na rynek nowych 
produktów, usług i procesów 
technologicznych.

Dzięki uzyskanemu w projek-
cie dofinansowaniu doposażone 
zostaną dwa laboratoria Wydziału 
Chemicznego. Wysokiej klasy 
aparaturę badawczą otrzymają: 
Laboratorium Magnetycznego 
Rezonansu Jądrowego kierowane 
przez prof. Łukasza Albrechta oraz 
Laboratorium Spektrometrii Mas 
i Technik Łączonych kierowane 
przez prof. Beatę Kolesińską. Te 
niezależne laboratoria staną się 
rozproszoną, ale w pełni kom-
plementarną siecią badawczą. 
Integralną, dopełniającą częścią 
Centrum będzie istniejące już roz-
proszone Laboratorium Chroma-
tografii Gazowej i Technik Sprzę-
żonych.

Nowe Centrum będzie unika-
tową jednostką kompleksowo wy-

posażoną w infrastrukturę służącą 
do realizacji szeroko rozumianych 
badań związków użytecznych 
w diagnostyce medycznej i w po-
szukiwaniu nowych związków ak-
tywnych biologicznie.

Laboratoria zostaną doposa-
żone w spektrometr NMR oraz 
wysokorozdzielczy spektrometr 
masowy sprzężony z chromato-
grafem cieczowym. Zakupiona 
z funduszy projektu aparatura 
ułatwi prowadzenie badań o wyso-
kim potencjale komercyjnym oraz 
współpracę z przedsiębiorstwami.

Główny nurt badań – 
techniki omiczne

Naukowcy Centrum będą po-
szukiwać biomarkerów wielu 
chorób, wykorzystując nowocze-
sne techniki analityki chemicznej 
w badaniach omicznych. (red. Na-
uki omiczne life science obejmują 
dziedziny nauk o życiu i nauki przy-
rodnicze dotyczące badań żywych 
organizmów Dążą do wyjaśnienia 
biologiczno-chemicznych zasad 
funkcjonowania organizmów, 
stosując nowoczesne metody 
chemiczne i biologii molekularnej). 
Technologie omiczne związane 
z oceną genomu, białek, metabo-
litów czy mRNA są stosunkowo 
nową dziedziną, pozwalającą na 
rozwiązywanie różnych proble-
mów diagnostycznych. 

W kręgu zainteresowań jest po-
szukiwanie markerów białkowych 
i polipeptydowych wielu różnych 
chorób, w tym nowotworowych, 

układu krążenia, zakażeń patoge-
nami chorobotwórczymi. Prowa-
dzone są też badania w obszarze 
medycyny translacyjnej (ang. 
bench-to-bedside), co oznacza, 
że wyniki badań prowadzonych 
w laboratorium są bezpośrednio 
wykorzystywane do opracowywa-
nia lepszych sposobów leczenia 
pacjentów w warunkach klinicz-
nych. W ten obszar wpisuje się 
też medycyna spersonalizowana 
wykorzystująca profile metabo-
lomiczne.

Dodatkowo, badania określa-
jące długoterminowe oddziały-
wanie implantów na organizm 
człowieka pozwolą na rozwój 
nowych technologii w obszarze 
inżynierii biomateriałowej i mate-
riałowej. Umożliwią one nie tylko 
ocenę bezpieczeństwa implantu 
na poziomie molekularnym, ale 
także powstanie nowych rozwią-
zań wprowadzanych na rynek. 
Z kwestiami bezpieczeństwa są 
związane również badania wpły-
wu na poziomie molekularnym 
substancji aktywnych, np. leków.

Związki o potencjalnej 
aktywności biologicznej

Drugi nurt planowanych prac 
badawczo-rozwojowych dotyczy 
syntezy i projektowania związków 
o potencjalnej aktywności biolo-
gicznej, w tym użytecznych re-
agentów w syntezie organicznej. 
Poszukiwane będą nowe analogi 
naturalnych związków o aktyw-
ności przeciwdrobnoustrojowej 

Chemicy 
dla diagnostyki medycznej

Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona 
złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicz-
nie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”. 

�
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oraz przeciwnowotworowej, 
czy też analogi stosowanych 
leków przeciwnowotworowych 
użyteczne z punktu widzenia 
nowych terapii wykorzystujących 
nanomateriały.

Wykorzystanie produktów 
odpadowych

Centrum prowadzić będzie też 
projekty związane z pozyskiwa-
niem składników bioaktywnych 
z odpadów przemysłu zbożowego 
i wykorzystaniem ich potencjału 
antyoksydacyjnego do otrzymy-
wania produktów o lepszych wła-
ściwościach biologicznych. 

Kolejnym obszarem jest wyko-
rzystanie cennych związków za-
wartych w biomasie alg (stanowią 
one składniki kosmetyków, pasz 
dla zwierząt, czy też naturalne 
substancje lecznicze) oraz iden-
tyfikacja metabolitów wtórnych 
wykazujących aktywność cytotok-
syczną i antyoksydacyjną, izolowa-
nych z roślin leczniczych.

Korzyści z istnienia 
Centrum

Działania w ramach projektu 
pozwolą na przygotowanie wy-
soko kwalifikowanej kadry do 
współpracy z przedsiębiorstwami 
oraz jednostkami medycznymi, 
klinikami, szpitalami. Szeroka 
współpraca międzyuczelniana 
i międzynarodowa prowadzona 
przez pracowników utworzone-
go Centrum pozwoli świadczyć 
usługi na najwyższym poziomie 
na rzecz przedsiębiorców, przy-
czyniając się do powstania silnych 
powiązań nauki z przemysłem 
całego regionu. Nowe Centrum 
na Wydziale Chemicznym ozna-
cza wspólne z przedsiębiorcami 
wypracowywanie strategii na 
rzecz nowych technologii, czy też 
produktów.

n	Beata Kolesińska
Instytut Chemii Organicznej

Dr Maciej Fronczak z Katedry 
Inżynierii Molekularnej wykorzy-
sta otrzymany grant na badania 
wstępne związane z chemicznym 
nakładaniem w zimnej plazmie 
cienkowarstwowych półprzewod-
nikowych katalizatorów węglowo-
-azotowych. Młody naukowiec 
z Wydziału Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska uzyskał dofi-
nansowanie w wysokości 47 300 zł. 

O planowanych badaniach 
mówi – Jak wiadomo, paliwa kopal-
ne są ograniczonym źródłem energii, 
które w końcu się wyczerpie. Ponad-
to, stosowanie paliw pochodzących 
z węgla czy ropy naftowej obarczone 
jest rosnącym zanieczyszczeniem 
atmosfery. Z tego względu należy 
poszukiwać paliw odnawialnych. 
Jednym z najczystszych możliwych 
źródeł energii jest wodór. Jego spa-
lenie powoduje powstanie tylko 

jednego produktu – pary wodnej. 
Mój projekt ma na celu wytworzenie 
aktywnych nanokatalizatorów, któ-
re z powodzeniem będą stosowane 
w produkcji wodoru z wody, czy 
z prostych związków organicznych, 
np. metanolu. Do syntezy będę uży-
wał chemicznego osadzania w zim-
nej plazmie, które jest stale rozwijane 
w Katedrze Inżynierii Molekularnej. 
W prostych słowach, metoda ta po-
lega na rozkładzie lotnych związków 
chemicznych pod wpływem plazmy, 
z następczym osadzaniem się cien-
kich warstw rozmaitych materiałów. 
Warstwy te mają od kilkudziesiędziu 
do kilkuset nanometrów. Konkurs 
NCN MINIATURA finansuje badania 
wstępne i jeżeli mój projekt przynie-
sie obiecujące wyniki, będę starał się 
poszerzać badania.

n	Ewa Chojnacka

MINIATURA 
na nanokatalizatory
Narodowe Centrum Nauki w połowie sierpnia opu-
blikowało pierwszą listę rankingową konkursu MI-
NIATURA 5. W grupie nauk ścisłych i technicznych 
dofinansowano 18 działań, wśród nich jedno pro-
wadzone przez naukowca z PŁ.

�

foto: 
Aleksandra 
Kędzierska-Sar
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Na opracowanie nowej ge-
neracji podzespołów do foteli 
wykorzystywanych przez koleje, 
metro czy tramwaje Unia Euro-
pejska przyznała dofinansowanie 
w wysokości 2,87 miliona złotych 
z Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój. 

Z Politechniki Łódzkiej w bada-
niach uczestniczą naukowcy z wy-
działów Chemicznego i Mecha-
nicznego, a liderem projektu jest 
firma SZTK TAPS Maciej Kowalski.

Prace projektowe zmierzają 
do umożliwienia produkcji foteli 
wzmagających poczucie bezpie-

czeństwa użytkowników oraz 
– zgodnie z „Europejską strategią 
na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamknię-
tym” – zmniejszających obciążenie 
środowiska naturalnego odpada-
mi. Doprowadzić do tego celu ma 
opracowanie i wykonanie wersji 

Fotel przyjazny 
człowiekowi i środowisku
Politechnika Łódzka we współpracy ze Specjalistycznym Zakładem Tapicer-
stwa Komunikacyjnego TAPS Maciej Kowalski realizuje projekt o wartości 3,5 
miliona złotych, którego efekty odczują pasażerowie, a także środowisko.

�

Przedsiębiorstwa co roku udostępniają sądom 
rejestrowym i inwestorom ogromną ilość danych 
w sprawozdaniach: sprzedaż, marże, majątek czy 
zadłużenie. Na ich podstawie można ocenić spółkę 
lub sprawdzić sytuację w branży, a nowoczesne 
techniki pozwalają na analizy dużych zbiorów takich 
danych. Szczególnym wyzwaniem jest analiza danych 
niestrukturyzowanych, takich jak teksty zawarte 
w sprawozdaniach. 

Finansowanie badań w projekcie Ewolucja języka 
sprawozdawczości spółek giełdowych: analiza tekstu 
z wykorzystaniem metod komputerowych zapewniło 
Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS.

W zespole kierowanym przez dr. hab. Karola Marka 
Klimczaka, prof. PŁ z Katedry Zarządzania uczestniczą 
inż. Jan Makary Fryczak i mgr inż. Artur Kaużyński 

otrzymujący stypendia NCN. Przy publikacjach 
współpracuje dr Dominika Hadro z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalistka w za-
kresie informacji na rynkach finansowych i analizy 
korpusowej (polega ona na poszukiwaniu typowych 
użyć słów oraz informacji o ich znaczeniu i funkcji). 
Wsparcie w przetwarzaniu języka naturalnego zapew-
nia Politechnika Wrocławska w ramach infrastruktury 
naukowej CLARIN-PL, która umożliwia badaczom 
wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

Duże zbiory danych o zarządzaniu
Zespół tworzy programy do wyszukiwania, prze-

twarzania i analizy danych o przedsiębiorstwach, 
bazując na języku programowania Python. Jednym 
z efektów projektu będą obszerne zbiory danych udo-

Przetwarzanie tekstu 
naturalnego i słowosieci
Na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji powstał zespół, którego celem 
jest integracja danych o działalności przedsiębiorstw i ich wykorzystanie do 
uczenia maszynowego. Wykonanie projektu wymaga połączenia teorii finan-
sów z językoznawstwem oraz wykorzystania komputerowych metod auto-
matycznego przetwarzania tekstu.

�
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demonstracyjnych podłokietni-
ka, nośników siedziska/oparcia 
i osłony foteli montowanych w po-
jazdach szynowych. W elemen-
tach tych zostaną wykorzystane 
materiały kompozytowe nowej 
generacji przyjazne środowisku, 
o obniżonej palności, określonych 
cechach biostatycznych hamują-
cych wzrost bakterii i z dodatkami 
ułatwiającymi degradowalność  
i/lub kompostowalność.

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Anna 
Masek, prof. PŁ z Instytutu Tech-
nologii Polimerów i Barwników 
kierująca badaniami w uczelni 
– Do produkcji nowych podze-
społów planujemy wykorzystanie 

biokompozytów wytworzonych 
z polimerów termoplastycznych, 
niepalnych kompozycji żywicznych 
zawierających proekologiczne do-
datki oraz nadanie tym elementom 
fotela właściwości mikrobobój-
czych i mikrobiostatycznych dzięki 
dodaniu substancji pochodzenia 
naturalnego, np. propolisu.

Warto również zwrócić uwagę 
na zwiększoną degradowalność 
osiągniętą dzięki wprowadzeniu do 
kompozytów dodatków pochodzą-
cych m.in. z odpadów przemysłu 
garbarskiego i drobiarskiego. Za-
warte w nich związki należące do 
naturalnych polimerów, takie jak 
polisacharydy, poliestry i polipepty-

dy ograniczą też ilość stosowanych 
w produkcji tworzyw sztucznych.

Przedstawiciel lidera projektu, 
dr inż. Sławomir Krauze podkreśla 
– Projekt pozwoli nam osiągnąć IX 
poziom gotowości technologicznej, 
a zatem idea badawczo-rozwojowa 
może już przerodzić się w rzeczy-
wisty produkt. Demonstracyjne 
elementy podzespołów foteli, pre-
zentujące ostateczną ich formę 
w docelowym zastosowaniu będą 
mogły zostać wdrożone w pro-
dukcji.

Planowana data zakończenia 
projektu to koniec 2023 r.

n	Ewa Chojnacka

�

stępnione w repozytorium naukowym „Polski Korpus 
Komunikacji Finansowej”. Według dr. hab. Klimczaka 
korpus ułatwi dostęp do informacji nt. polskiej go-
spodarki – Na świecie powstają zbiory dokumentów, 
korpusy, które różni badacze mogą łatwo wykorzystać 
w systemach uczenia maszynowego czy sztucznej in-
teligencji. Korzystają z nich też programiści rozwijający 
systemy tłumaczeń czy analizy gospodarcze. Chcemy, 
żeby mieli także łatwy dostęp do polskich danych.

Przygotowując pracę magisterską o zmianach 
strategicznych w zarządzaniu inż. Fryczak stanął 
przed ciekawym problemem – jak zidentyfikować 
i zmierzyć różne cechy przedsiębiorstw. Weryfikując 
dostępne studia przypadku zauważył, że dobrze 
opisują one pojedyncze organizacje, ale nie zawierają 
danych potrzebnych do analiz statystycznych. – Me-
tody kwestionariuszowe mogą nie być miarodajne, bo 
polegają na opinii jednego pracownika. Sprawozdania 
finansowe mógłbym łatwo wykorzystać do badań 
statystycznych, ale brakuje w nich informacji o orga-
nizacji i zarządzaniu. Postanowiłem więc wzbogacić 
dane finansowe o nieustrukturyzowane dane tekstowe 
pochodzące z raportów, komunikatów, mediów, czy sieci 
społecznościowych. 

Słowosieć
Słowosieć (http://plwordnet.pwr.wroc.pl) to opra-

cowana na Politechnice Wrocławskiej baza danych 
złożona ze słów pogrupowanych według znaczenia 
w zbiór synonimów. Każda grupa znaczeniowa jest 

rzutowana na odpowiadającą jej grupę synoni-
mów w Princeton WordNet, skąd można przejść na 
kolejne języki. Jak wyjaśnia dr hab. Klimczak, prof.   c.d. na str. 54

Od lewej: inż. Jan Makary Fryczak, dr hab. inż. Karol Marek Klimczak, prof. PŁ 
i mgr inż. Artur Kaużyński                                                               foto: arch. prywatne

�



54

N A U K A

Życie Uczelni nr 157

  c.d. ze str. 53

Paweł Czapski jest studentem 
trzeciego roku studiów dokto-
ranckich. Prowadzi badania pod 
opieką prof. Tomasza Kubiaka 
w Katedrze Wytrzymałości Mate-
riałów i Konstrukcji na Wydziale 
Mechanicznym PŁ. W swojej pra-
cy zajmuje się cienkościennymi 
konstrukcjami kompozytowymi 
wykorzystywanymi w lotnictwie, 

motoryzacji oraz w turbinach 
wiatrowych.

Doktorant sprawdza jak proces 
technologiczny wpływa na właści-
wości kompozytów włóknistych 
(szklanych i węglowych), skupiając 
się nad możliwością zwiększenia 
sztywności i wytrzymałości tych 
materiałów. Analizuje przy tym 
naprężenia resztkowe powstające 

w procesie produkcji laminatu, bar-
dzo ważny parametr wpływający na 
stateczność i nośność konstrukcji. 

– Optymalizacja procesów pro-
dukcyjnych prowadzi do znaczącej 
redukcji kosztów wytwarzania. 
Dalsze badania będę prowadzić 
na University of Bath w czasie trzy-
miesięcznego stażu. Analizowane 
konstrukcje zostaną przebadane 
nie tylko pod kątem ich sztywno-
ści i wytrzymałości, ale również 
mikrostruktury  – mówi Paweł 
Czapski. 

Stypendium START to nie 
pierwszy sukces naukowy Pawła 
Czapskiego. Już jako student IFE 
otrzymał Diamentowy Grant, od-
był roczny staż w CERN, a w tym 
roku otrzymał grant NCN w kon-
kursie Etiuda, który pozwoli sfi-
nansować wyjazd do University 
of Bath.

Poza prowadzeniem badań 
naukowych lubi podróże, wyciecz-
ki górskie, język francuski oraz 
Formułę 1.

n	Ewa Chojnacka

Paweł Czapski lubi 
górskie wycieczki

foto: 
arch. prywatne

Paweł Czapski, doktorant z Politechniki Łódzkiej otrzymał stypendium START 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane wyróżniającym się 
młodym badaczom, którzy z sukcesem prowadzą ambitne prace naukowe.

Dobry START doktoranta 

Przetwarzanie tekstu naturalnego i słowosieci
PŁ – Pracujemy na danych polsko-angielskich i francu-
sko-angielskich pochodzących z Kanady. Przechodząc 
z angielskiego na inny język poszerzamy stosowanie 
najlepszych metod analizy tekstu na nowe kraje.

Transformacja cyfrowa
W przyszłości metody opracowane przez zespół PŁ 

mają pomóc w badaniach nad rozwojem gospodarki 
opartej na danych. Unia Europejska ogłosiła inicjaty-
wę „Cyfrowa Dekada”, planując finansowanie badań, 
strategicznej produkcji i rozwoju cyfrowych usług dla 

ludności. Przedstawiono również projekt pierwszego 
na świecie prawa regulującego wykorzystanie sztucz-
nej inteligencji. Horyzont Europa przewiduje szereg 
strumieni finansowania na badania w klastrze „Digital, 
Industry and Space”. Zespół planuje uczestniczyć 
w międzynarodowych badaniach nad metodami 
zarządzania dostosowanymi do wyzwań cyfrowej 
rzeczywistości.

n	Artur Kaużyński
Katedra Zarządzania
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Mówisz o sobie, że jesteś fanem 
biegania w kółko.

Tak, trochę w ten sposób żartu-
ję z tego, co robię. Bieg na 400 m 
jest popularną dyscypliną, dlatego 
poziom konkurencji jest zawsze 
bardzo wysoki. Na tym dystansie 
wymagana jest zarówno szybkość 
sprintera, jak i tolerancja na zakwa-
szenie organizmu. Kocham w tej 
kategorii właśnie to, że wszystko 
jest bardzo intensywne i zawsze 
trzeba dać z siebie 110%. Jest 
tutaj niewiele miejsca na taktykę, 
przeważnie liczy się to, kto jest 
mocniejszy, ma lepszą formę.

Wielokrotnie powtarzasz, że 
mentalne przygotowanie jest 
kluczowe. 

Myślę, że przygotowanie fi-
zyczne i mentalne jest tak samo 
istotne. No, może fizyczne ciut 
bardziej, ale to tylko moja opinia. 
Trener Krzysztof Węglarski nie-

jednokrotnie mnie podnosił psy-
chicznie przed ważnymi startami. 
Darzę go ogromnym zaufaniem. 
Jest obecny przy mnie przez całe 
przygotowania, dlatego wie na 
co mnie stać i cokolwiek powie, 
zawsze wywołuje to we mnie 
reakcję. W przypadku Tokio rada 
„pobiec mądrze” dotyczyła tego, 
abym znalazł swój optymalny rytm 
biegu. Nie jest to żadna tajemna 
wiedza, jednak w biegu na 400 m 
można bardzo łatwo pokusić się 
o nieodpowiednie rozłożenie sił.

Złoty medal igrzysk olimpij-
skich to najwyższe trofeum dla 
sportowca. Zdobyłeś go, więc jakie 
są Twoje kolejne cele?

Trudno mi powiedzieć, że mia-
łem za cel zdobycie złotego meda-
lu igrzysk, bo nigdy nawet o nim 
nie marzyłem! Myślałem, że jest 
poza zasięgiem w mojej konkuren-
cji. Teraz też nie wyznaczam sobie 

kolejnych trofeów, tylko będę się 
starał koncentrować na każdym 
dniu treningu i startu, żeby robić to 
najlepiej jak potrafię. W tym sezo-
nie mam takie podejście i rezultaty 
są pozytywnie zaskakujące. 

Co jest Twoim kluczem do suk-
cesu? 

Nie mam motta, które sobie po-
wtarzam, ale w obecnym sezonie 
zdjąłem z siebie presję i pozwo-
liłem sobie trochę marudzić na 
treningach, jak było bardzo ciężko. 
Przestałem się traktować jak ma-
szynę do treningu. Próbowałem się 
mocniej relaksować i mniej myśleć 
o sporcie.

Co najbardziej zapamiętasz 
z olimpiady?

Zdecydowanie klimat wioski 
i …stołówkę. Atmosfera między 
zawodnikami różnych reprezenta-
cji była niesamowicie pozytywna, 
a spodziewałem się, że będzie 
bardziej stresująco i sztywno. My-
ślałem, że „pandemiczne” IO będą 
bardziej zamknięte, ale – pomimo 
odcięcia od miasta – klimat wioski 
bardzo nie ucierpiał. A stołówka 
to był dla mnie raj na ziemi przez 
pierożki, ramen i sushi. :)

Jakie masz plany naukowe? 
Chciałbym dokończyć publi-

kację dotyczącą struktur albumin 
surowiczych z antybiotykami, nad 
którą pracujemy od dłuższego 
czasu. Zamierzam też kontynu-
ować badania do mojej pracy 
doktorskiej.

Rozmawiała 
n	Agnieszka Garcarek

Nie marzyłem 
o złocie olimpijskim
Rozmowa z Kajetanem Duszyńskim, złotym medalistą w sztafecie mieszanej 
4x400 m na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Kajetan jest absolwentem PŁ na kie-
runku biotechnology oraz doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. 

Radość 
ze zdobytego 
medalu

foto: 
arch. prywatne
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Jak zmieniają się emocje pły-
waczki w czasie pokonywania 
wpław kanału La Manche?

Na początku czułam dumę oraz 
radość z tego, że przeszłam długą 
i niepewną drogę do startu. Po ok. 
20 minutach płynięcia adrenalina 
zaczyna opadać i czuć chłód wody. 
Ten dyskomfort termiczny towa-
rzyszył mi aż do 10. godziny pły-
nięcia. Byłam jednak świadoma, że 
wszystko jest ze mną w porządku. 
Myślę, że ta myśl bardzo podtrzy-
mywała mnie na duchu, ponieważ 
przez swoją ambicję bałam się, aby 
nie przekroczyć niebezpiecznej 
granicy np. hipotermii.

Po ok. 10 godzinach wpłynęłam 
w silny prąd, który bardzo utrud-
niał mi dopłynięcie do brzegu. 
Wtedy – wydaje mi się – moja 
uwaga została na niego przeste-
rowana, ponieważ dyskomfort 
termiczny nie był już dla mnie tak 
ważny jak to, aby dopłynąć do 
brzegu Francji.

Za każdym razem, gdy w mo-
jej głowie pojawiały się kryzysy, 
starałam się odsunąć te myśli. To 
narzędzia, na których skupiałam 
się w pracy z psycholog sportową.

W sumie płynęłam ponad 13 
godzin.

Na czym polegają różnice mię-
dzy pływaniem na wodach otwar-
tych, a tym w basenie?

Pływanie na wodach otwar-
tych charakteryzuje się przede 
wszystkim zmiennymi warunkami 
pogodowymi. Każdy akwen jest 
inny pod względem temperatury 
wody, powietrza oraz prądów. Co 
więcej, na wodach otwartych za-
zwyczaj nie widać dna, a jedynymi 
punktami odniesienia są drzewa, 
trzciny lub budynki na lądzie. 
W przypadku La Manche przez 
długi czas widziałam tylko wodę 
i pływające promy. Na basenie 
warunki są raczej stałe, woda jest 
dużo cieplejsza, pływa się między 
ścianami i cały czas widać dno. 

Wykonuje się tam nawroty na 
ścianach, co daje chwilową ulgę 
dla kręgosłupa – czego nie ma na 
wodach otwartych.

Czy mogłabyś przybliżyć kwe-
stie techniczne w czasie płynięcia? 

Przed płynięciem załoga otrzy-
muje ode mnie plan karmienia. 
W moim przypadku było to co 
30 min. Wyglądało to w ten spo-
sób, że łódź zatrzymywała się na 
chwilę, mój suport zrzucał z burty 
bidon przywiązany na linie, ja 
podpływałam i wypijałam jego 
zawartość. Podczas La Manche za 
każdym razem piłam lub jadłam 
coś ciepłego, aby dbać o zacho-
wanie jak największej ilości energii, 
która mogłaby przekształcić się 
w ogrzanie organizmu. Piłam her-
batę z imbirem, kisiel, kaszkę dla 
małych dzieci oraz węglowodany 
i aminokwasy.

W tym roku również ze świet-
nym wynikiem skończyłaś studia 
inżynierskie na kierunku inżynieria 
biomedyczna.

Wiele radości przyniósł mi ten 
fakt. Moja praca dyplomowa po-
legała na zbadaniu właściwości 
mechanicznych oraz biologicz-
nych, po wielokrotnej obróbce 
termicznej, materiału używanego 
w inżynierii tkankowej, będącej 
częścią medycyny regeneracyjnej. 
Po obronie dostałam się na studia 
magisterskie, również na kierunku 
inżynieria biomedyczna.

Rozmawiała 
n	Agnieszka Garcarek

Potrójna królowa
Aleksandra Bednarek jako pierwsza Polka sięgnęła po potrójną koronę w pły-
waniu na wodach otwartych. Pokonała wpław kanał Catalina i kanał La Man-
che oraz opłynęła Manhattan. Należy do bardzo wąskiego grona pływaczek 
na świecie, którym się to udało. Sukces sportowy osiągnęła niemal równole-
gle z ukończeniem studiów I stopnia na PŁ. 

foto: 
arch. prywatne
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Konstruktorami auta jest zespół studentów Lodz 
Solar Team z Koła Naukowego Miłośników Motoryza-
cji. Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor i dyrektor Instytutu 
Maszyn Przepływowych, przy którym działa Koło, 
powiedział – Zespół mówi, że stworzyłem im drugi dom. 
Czasem myślę, że to ich pierwszy dom, bo spędzają w In-
stytucie bardzo dużo czasu, zamieniając swój wysiłek 
w pojazd, tworząc przy tym cudowną rodzinę.

Jaki jest teraz Eagle Two? Karoseria z szarej zmieniła 
się na butelkową zieleń. Zespół zmodernizował układ 

kierowniczy, wzmocnił zawieszenie, a większa bateria 
wymagała zmiany silników. Nowe mocowania foteli 
ułatwiają sprawniejszy montaż i demontaż. Izolację 
termiczną poprawił materiał na bazie ptasich piór, 
stworzony we współpracy z Instytutem Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych. 

Dyrektor Anna Celichowska – gospodyni miejsca 
premiery i członek Zarządu Virako – Odsłona nowej 
wersji solarnego samochodu nie mogła odbyć się gdzie 
indziej. My, jako przedstawiciele biznesu, staramy się 
rozsławiać nasze miasto w Polsce i na świecie i to samo 
robi drużyna Lodz Solar Team. Wiceprezydent Łodzi 
Adam Wieczorek podkreślił, że – twórcy Eagle Two są 
dumą naszego miasta i regionu. 

Zmiany zostały dokonane z myślą o wyścigu iLu-
men European Solar Challenge 2021 w Belgii, zapla-
nowanym tydzień po premierze. Zespół zdobył tytułu 
wicemistrza Europy, przejeżdżając przez 24 godziny 
235 okrążeń, czyli 965 km na jednym ładowaniu. – To 
naszym nowy rekord. Jesteśmy niesamowicie dumni 
z osiągniętego wyniku, na który cały zespół tak ciężko 
pracował – mówią studenci.

n	Ewa Chojnacka

Prezentacja nowej wersji Eagle Two, elektrycznego auta stworzonego przez 
studentów PŁ, odbyła się w klimatycznej scenerii Monopolis.

Odnowiony Eagle Two 

powrócił na tor

Rektor prof. 
Krzysztof Jóźwik 
jest dumny 
z osiągnięć 
studentów

foto: 
Lodz Solar Team

Po sukcesie 
na torze w Belgii

foto: 
Lodz  Solar Team
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Do realizacji skierowano 82 
wnioski na łączną kwotę blisko 7,5 
mln zł. Dzięki zdobytym środkom 
prowadzący projekty będą mogli 
uczestniczyć w konkursach, za-
wodach i konferencjach na arenie 
międzynarodowej.

Zespoły z naszej uczelni otrzy-
mały dofinansowanie na projekty 
związane z robotami, małą turbiną 
przydomową, innowacyjnymi po-
jazdami oraz z interakcją pomiędzy 
człowiekiem i komputerem. Czy 
ich ambitne plany uda się w całości 
zrealizować w czasie nadal trwają-
cej pandemii? Przyszłość pokaże.

Roboty 
na wypadek kryzysu

Ze zgłoszonych przez studenc-
kie koła naukowe projektów naj-
wyżej oceniono „Wykorzystanie 
systemu autonomicznych robotów 
heterogenicznych w reagowaniu 
kryzysowym”, przyznając też bar-
dzo wysokie dofinansowanie 270 
tysięcy zł. Projekt jest rozwijany 
przez studentów Koła SKaNeR. 
Jak wyjaśnia dr hab. inż. Grzegorz 
Granosik, prof. PŁ z Instytutu Au-
tomatyki – Badania prowadzone 
pod opieką doktorantów skupiają 
się na zagadnieniach modularyzacji 
komponentów robota, algoryt-
mach optymalizacji zużycia energii, 
oprogramowaniu nadzorującym 
współpracę robotów heterogenicz-
nych. Efektywność pracy robotów 
i drużyny będzie weryfikowana 
podczas zawodów międzynarodo-
wych: Rototex International w Tal-
linie, European Rover Challenge 

w Kielcach i World Robot Summit 
w Fukushimie. 

Mikroturbina
Projekt „Mikroturbina wiatrowa 

dla polskiej energetyki rozproszo-
nej” realizowany w Studenckim 
Kole Naukowym Energetyków 
działającym przy Instytucie Ma-
szyn Przepływowych otrzymał 
210 tysięcy zł. Studenci wykorzy-
stali dofinansowanie na udział 
w konkursie International Small 
Wind Turbine Contest 2021, który 
odbył się pod koniec czerwca. 
– Sfinansowany zostanie rów-
nież udział w międzynarodowych 
konferencjach naukowych. Dwie 
z nich, związane z energetyką od-
nawialną i środowiskiem, odbędą 
się w Chinach i Turcji, trzecia doty-
cząca układów i systemów elektro-
nicznych – w Dubaju – mówi Anna 
Baszczyńska, liderka projektu 
GUST. Studenci zaprezentują tam 
wyniki swoich badań, zdobywając 
jednocześnie wiedzę od uczestni-
ków z różnych stron świata.

Rozwój solarnego 
samochodu

Z kolei zespół Lodz Solar Team 
będzie mógł wykorzystać 200 
tysięcy zł na projekt „Badania 
potencjału motoryzacji solarnej 
w redukcji emisji CO2 – przełomo-
wa generacja drugiego polskiego 
elektrycznego samochodu solar-
nego, prezentacja wyników ba-
dań oraz obrona tytułu mistrzów 
Europy”. Studenci, wprowadzając 
w swoim w samochodzie Eagle 

Two innowacyjne rozwiązania 
z zakresu mechaniki, informatyki 
i elektroniki walczyli w wyścigu 
iLumen European Solar Challenge 
2021 na dawnym torze F1 Circuit 
Zolder w Belgii. Zdobyli tytuł 
wicemistrza Europy, pokonując 
samochodem z 5 osobami „na 
pokładzie” 965 km na jednym 
ładowaniu. Jak mówią studenci – 
Przez cały wyścig samochód działał 
bez zarzutów, w przeciwieństwie do 
innych zespołów zjeżdżaliśmy do 
pit-stopu jedynie w celu sprawdze-
nia stanu technicznego samochodu.

Jazda na kropelce
Kolejnym dofinansowanym 

projektem związanym z moto-
ryzacją jest „Udział zespołu Iron 
Warriors w zawodach Shell Eco 
Marathon i Pisaralla Pisimmälle 
oraz obrona tytułu rekordzistów 
Polski w jak najmniejszym spalaniu 
paliwa”. Na ten cel zespół pozyskał 
ponad 128 tysięcy zł.

Interakacja człowiek-
komputer

W gronie dofinansowanych jest 
projekt „Udział studentów w mię-
dzynarodowych konferencjach 
naukowych z dziedziny interakcji 
człowiek-komputer, dostęp do ma-
teriałów edukacyjnych, realizacja 
projektów naukowych” zgłoszony 
przez Ubicomb działający w In-
stytucie Informatyki Stosowanej 
na Wydziale EEIA. Przyznano mu 
dofinansowanie w wysokości 100 
tysięcy zł.

n	Ewa Chojnacka

Najlepsi z najlepszych! 4.0.
Pięciu projektom z Politechniki Łódzkiej Minister Edukacji i Nauki przyznał 
dofinansowanie w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, będącego 
wsparciem dla rozwoju aktywności wybitnie uzdolnionych studentów. Do ze-
społów z naszej uczelni trafi w sumie ponad 900 tysięcy złotych.
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Rywalizacja techniczna była 
prowadzona w „realu”. Turbina 
zaprojektowana przez studentów 
Politechniki Łódzkiej była testo-
wana w tunelu aerodynamicznym 
na Uniwersytecie Technicznym 
w Delft.

– Podczas testów zostały zbada-
ne dwie wersje wirnika: czterołopa-
towy oraz czteropłatowy z łopatami 
o wydłużonej cięciwie – opowiada 
Anna Baszczyńska, liderka projek-
tu GUST. – Jury konkursowe było 
pod wrażeniem parametrów, które 
udało się uzyskać. Moc 620 W przy 
prędkości wiatru 11 m/s to najlepszy 
wynik, jaki osiągnęła turbina GUST 
we wszystkich edycjach konkursu 
ISWTC, w których braliśmy udział. 
Zachwyciliśmy również jury modu-
larną budową naszej turbiny. 

Laureaci konkursu zostali ogło-
szeni podczas sympozjum online, 
na którym drużyny prezentowały 
swoje prototypy oraz ich osiągi. 

Jak informuje Anna Baszczyń-
ska – O zwycięstwo rywalizowali-
śmy z zespołem z Danii. Różnice mię-
dzy wynikami były bardzo niewielkie 
i jury do ostatniej chwili nie mogło 
zadecydować, który z zespołów po-
winien wygrać konkurs. Ostatecznie 
projekt GUST zajął drugie miejsce. 
Zespół rozwijający projekt małej 
turbiny wiatrowej jest bardzo 
dumny z efektów swej pracy przez 
ostatnie półtora roku. 

– Bardzo dziękujemy za wsparcie 
i pomoc od Politechniki Łódzkiej 
oraz naszych sponsorów, ponieważ 
dzięki nim mieliśmy możliwość wzię-
cia udziału w zawodach – mówią 
studenci po powrocie z Interna-
tional Small Wind Turbine Contest 
2021.

n	Ewa Chojnacka

Turbina GUST

foto: 
arch. GUST

Projekt GUST z Politechniki Łódzkiej realizowany przez Studenckie Koło Na-
ukowe Energetyków od wielu lat działające przy Instytucie Maszyn Przepły-
wowych zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Małych Turbin 
Wiatrowych (ISWTC 2021) organizowanym w Holandii.

Najlepsze osiągi 
turbiny GUST

Zespół GUST wziął 
udział w międzyna-
rodowym konkur-
sie organizowanym 
w Holandii

foto: 
arch. GUST
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Centrum Językowe Politech-
niki Łódzkiej prowadzi zajęcia 
z języka angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego, rosyjskiego i polskiego 
dla wszystkich studentów Poli-
techniki Łódzkiej. W tej grupie są 
też studenci z niepełnosprawno-
ściami, obejmowani przez lekto-
rów zindywidualizowaną opieką 
uwzględniającą ich szczególne 
potrzeby.

Praca indywidualna
W semestrze letnim 2020/21 

Centrum Językowe we współpra-
cy z Biurem ds. Osób Niepełno-
sprawnych zorganizowało zajęcia 
z języka angielskiego dla studentki 
niedosłyszącej. Metody i techniki 
pracy oraz środki dydaktyczne 
zostały dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb studentki. Analiza 
materiału audio została zastąpiona 
pracą z transkrypcją nagrań. Wyko-
rzystano materiały multimedialne 
z napisami i zastosowano liczne 
ćwiczenia interaktywne. Przydatna 
okazała się również funkcja „Włącz 
napisy na żywo” dostępna w apli-
kacji Teams.

Praca w grupie
Realizując koncepcję projek-

towania uniwersalnego, lektorzy 
i wykładowcy prowadzący zajęcia 
z języków obcych uwzględniają 
specjalne potrzeby edukacyjne 
studentów z niepełnosprawno-

ściami także podczas zajęć gru-
powych. 

Na przykład dla studentów 
słabowidzących zwiększa się roz-
miar czcionki w przygotowywa-
nych materiałach tekstowych. 
Mogą oni wybrać miejsca w sali 
tak, by zapewnić sobie najlepszą 
widoczność tablicy. Podczas ana-
lizy materiałów multimedialnych 
obraz z projektora mogą oglądać 
na komputerze. Analiza tekstu czy-
tanego może być też zastępowana 
rozumieniem ze słuchu.

Poszerzanie umiejętności 
językowych

Centrum Językowe prowadzi 
też działania rozwijające zain-
teresowania studentów niepeł-
nosprawnych językami obcymi. 
W roku akademickim 2020/21 
zaproponowano im udział w kursie 
języka hiszpańskiego. Impulsem 
do tej inicjatywy były wyniki ano-
nimowej ankiety przeprowadzonej 
przez Centrum.

Kurs realizowany był od pod-
staw. Dzięki finansowaniu ze stro-
ny Biura ds. Osób Niepełnospraw-
nych był on darmowy. Ze względu 
na sytuację pandemiczną zajęcia 
prowadzone były przez Teams. 

Uczestnicy 30-godzinnego kur-
su nabyli podstawowych umiejęt-
ności komunikacyjnych w zakresie 
przedstawiania się, opowiadania 
o sobie, swojej rodzinie i domu, 
rozwijając umiejętności słucha-

nia, mówienia, czytania i pisania. 
Zdobyli także wiedzę o kulturze 
i tradycjach krajów hiszpańskoję-
zycznych. 

– Mamy nadzieję na kontynuację 
nauki języka hiszpańskiego w przy-
szłym semestrze – mówią studenci.

Indywidualizacja 
nauczania

Zajęcia językowe w CJ prowa-
dzone są w oparciu o koncepcję 
indywidualizacji nauczania. Waż-
nymi jej elementami są:
n	 rozpoznanie potrzeb edukacyj-

nych przez analizę dokumen-
tacji, obserwację, rozmowę ze 
studentem oraz kontakt z BON,

n	 zaproponowanie możliwych 
dostosowań w porozumieniu 
ze specjalistami; w zależności 
od charakteru trudności z jakimi 
borykają się studenci niepełno-
sprawni są to psychologowie, 
psychiatrzy i lekarze różnych 
specjalności,

n	 wzmacnianie mocnych stron 
studenta i motywowanie do 
rozwoju umiejętności języko-
wych.
Centrum Językowe prowadzi 

zajęcia dla studentów niepełno-
sprawnych, dbając o najwyższe 
standardy nauczania i otwarte, 
przyjazne środowisko nauki.

n	Agata Rodak
lektorka języka hiszpańskiego,

koordynatorka do spraw 
studentów niepełnosprawnych w CJ 

Jak powiedział Haruki Murakami, japoński pisarz, eseista i tłumacz litera- 
tury amerykańskiej „Nauka nowego języka jest jak stawanie się nowym czło-
wiekiem.” 

Języki obce dla studentów 

niepełnosprawnych
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Konkurs był skierowany do 
studentów z dobrymi wynikami 
w nauce, aktywnych w działalności 
naukowej, z sukcesami w różnych 
konkursach, czy też we współpracy 
z biznesem. 

Kapituła oceniła 43 wnioski. 
Pięciu najlepszym studentom 
przyznano jednorazowe nagrody 
w wysokości 2 000 zł brutto.

Laureatami Nagrody Santander 
Universidades zostali:
n	 Wiktoria Lewandowska – Wy-

dział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska,

n	 Mikołaj Woźniak – Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki,

n	 Aleksandra Błęcka – Wydział 
Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska,

n	 Paweł Rogowski – Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki,

n	 Tomasz Józefiak – Wydział Fizyki 
Technicznej, Informatyki i Mate-
matyki Stosowanej.

Grupa Santander wspiera mło-
dych i ambitnych studentów, ofe-
rując wiele ciekawych projektów 
realizowanych nie tylko w Polsce, 
ale także przez Santandera z Hisz-
panii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy 
nawet Ameryki Południowej. 

Wojciech Leśniewski, dyrektor 
Santander Universidades w Polsce, 
gratulując stypendystom powie-
dział – Misją naszej firmy jest łączyć 
biznes z nauką. W Polsce Santander 
Universidades współpracuje z 59 
uczelniami, a na świecie z ponad 
tysiącem ośrodków akademickich. 
Mamy dobre doświadczenia, który-
mi chętnie dzielimy się z Politechniką 
Łódzką, współpracując także w wie-
lu innych projektach.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, 
doceniając działania partnera PŁ, 
podkreślił – Cieszy mnie to, że stu-
denci zostali zauważeni, a dzięki 
otrzymanej nagrodzie będą mogli 
łatwiej realizować i spełniać pasje. 
Na dowód uznania dla premierowo 
przyznanych nagród prof. Jóźwik 

wręczył dyrektorowi Leśniewskie-
mu dyplom z podziękowaniem za 
wspieranie najlepszych studentów.

Studenci doceniają uzyskaną 
pomoc. – Stypendium jest dla mnie 
uhonorowaniem naukowej pracy, 
jaką prowadziłem i pomoże mi 
w rozwijaniu dalszych badań z dzie-
dziny interakcji człowiek-komputer 
– mówi kończący informatykę Mi-
kołaj Woźniak. Studiująca architek-
turę Aleksandra Błęcka zamierza 
przyznaną nagrodę wykorzystać 
na udział w kursach, które pozwolą 
jej na uzyskanie nowych umiejęt-
ności i poszerzenie zawodowych 
kompetencji.

Wszyscy nagrodzeni studenci 
mogą poszczycić się aktywnością 
w kołach naukowych i udziałem 
w międzynarodowych projektach. 
Większość jest współautorami 
artykułów punktowanych na liście 
filadelfijskiej lub MEiN i laureatami 
międzynarodowych konkursów. 

n	Ewa Chojnacka

Nagrody 
od Santander Universidades

Od lewej: rektor 
prof. Krzysztof 
Jóźwik i nagrodzeni 
– Mikołaj Woźniak,
Wiktoria 
Lewandowska, 
Aleksandra Błęcka, 
Tomasz Józefiak 
oraz Wojciech 
Leśniewski, 
dyrektor Santander 
Universidades

foto: 
Jacek Szabela

W tym roku po raz pierwszy Fundacja Politechniki Łódzkiej, w ramach wsparcia 
rozwoju studentów PŁ, wspólnie z Grupą Santander zorganizowała konkurs 
na Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej.
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Aplikacja Layart
Do finału zakwalifikowano 10 

zgłoszeń. Jury konkursu najwyżej 
oceniło pomysł Maksymiliana Ara-
nowskiego, studenta informatyki 
na wydziale FTIMS. Zaprojektowa-
na przez niego aplikacja Layart jest 
dedykowana sztuce, ma pomóc 
młodym, mniej znanym artystom 
zaistnieć na rynku, a klientom 
ułatwić poszukiwania dzieła sztuki 
bez potrzeby przeszukiwania całe-
go internetu. Zapytany o to czym 
jest Layart Maksymilian Aranowski 
odpowiada – To Amazon polskiego 
rynku sztuki i Instagram dla twór-
ców. Z jednej strony pozwala arty-
stom budować portfolio w interne-
cie, wystawiając ich prace na światło 
dzienne, co jest szczególnie ważne 
wśród młodych twórców, którzy do-
piero budują swoja markę. Z drugiej 
strony tworzy otwarty rynek sztuki. 

Dzieła z różnych dziedzin sztuki są 
dostępne do kupienia w jednym 
miejscu i – co ważne – w przystępnej 
cenie. Layart obala mit, że sztuka 
jest domeną elit. Od teraz sztuka jest 
domeną każdego.

O swoim sukcesie i drodze do 
wysokiej nagrody laureat mówi 
– Jestem na ostatnim semestrze 
studiów i piszę pracę inżynierską, 
której temat „Aplikacja wspoma-
gająca sprzedaż autorskich dzieł 
sztuki” jest zbieżny z projektem 
konkursowym. Mój promotor dr 
hab. inż. Piotr Napieralski, prof. PŁ 
był jedną z pierwszych osób, które 
doceniły ten pomysł i zobaczyły 
w nim potencjał.

Zamiar stworzenia aplikacji zro-
dził się w mojej głowie już kilka lat 
temu, podczas rozmowy z przyjaciół-
mi. Od tamtej pory zastanawiałem 
się jak ruszyć z projektem. Możliwość 

napisania pracy inżynierskiej na ten 
temat była pierwszym krokiem do 
urzeczywistnieniu pomysłu. Zgłosi-
łem się do konkursu EkSoc StartUP!, 
wiedząc, że jest to szansa na rozwój 
projektu. Moimi mentorami w kon-
kursie byli Olena Kolikhova – mene-
dżer ds. innowacji w firmie Ernst & 
Young i Zbigniew Nowicki – współ-
właściciel Bluerank. Współpraca 
z nimi okazała się nieoceniona. To 
właśnie dzięki nim aplikacja została 
dopracowana pod kątem bizneso-
wym i przerodziła się w startup.

Nagrodę laureat chciałby prze-
znaczyć na rozwój aplikacji, po-
nieważ – jak mówi – wygrana 
w konkursie to dopiero początek 
drogi, bardzo przyjemny, ale począ-
tek. Tematyka startupów, biznesu 
i przedsiębiorczości jest jego naj-
większym hobby. Zgłębia historie 
innych firm, które też zaczynały 
od świetnego pomysłu i próbuje 
znaleźć idealną drogę dla sie-
bie. – Z czystym sumieniem mogę 
powiedzieć, że łączę przyjemność 
z pracą, ponieważ startupy to kie-
runek, w którym chciałbym się dalej 
rozwijać. Mam już kilka kolejnych 
pomysłów, ale wszystko po kolei, 
najpierw Layart.

Projekt Smart Plants
W konkursie EkSoc StartUP! 

Jury przyznało też wyróżnienie, 
doceniając projekt Smart Plants. 
Jego współautorką jest Magdalena 
Durys, studentka drugiego roku 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
na PŁ. Pracowała wraz z Bartłomie-
jem Waldhauzerem z AHE. 

Nagrodę główną 
otrzymał 
Maksymilian 
Aranowski

foto: 
Katarzyna Ulańska

Pomyśleli o artystach i zieleni
Do trzeciej edycji konkursu EkSocStartUP! dla studentów i doktorantów 
uczelni z województwa łódzkiego zgłoszono ponad 40 pomysłów na biznes. 
Laureatami głównej nagrody oraz wyróżnienia zostali studenci Politechniki 
Łódzkiej.
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Smart Plants to urządzenie, 
a mówiąc szerzej usługa, która 
pozwala monitorować parametry 
gleby: wilgotność, temperaturę, 
nasłonecznienie, zasolenie, czy 
pH. Wbudowany system zbiera 
i przesyła do „chmury” dane, a po 
ich analizie np. automatycznie 
uruchamia albo zatrzymuje sys-
temy nawadniania, nawożenia 
lub uchyla okna w szklarniach. Jak 
wyjaśnia Magdalena Durys – Nasze 
urządzenie skierowane jest do sa-
downików, opiekunów zieleni w mia-
stach, deweloperów, ale również do 
indywidualnych klientów. Pomoże 
w świadomym i ekologicznym za-
rządzaniu roślinami, zwiększy zbiory 
dojrzałych owoców w sadach, wspo-
może kontrolowanie drzewostanu 
i jego pielęgnację, a przez dbałość 
o nasadzenia przyciągnie nowych 
klientów w branży deweloperskiej.

Pomysł młodych ludzi na projekt 
zrodził się z obserwacji, że miasta 
stają się coraz częściej „zabetono-
wane”. Jak mówi Magdalena Durys 
– Łatwiej będzie można dbać o zieleń, 
która przecież przynosi nam wiele ko-
rzyści – i dodaje – Także pielęgnacja 

drzew i krzewów w sadach wymaga 
ogromnej staranności. Niewystarcza-
jące nawodnienie gleby sprawia, że 
owoce są małe, natomiast zbyt duża 
ilość wody powoduje rozwój chorób. 
Brak wiedzy o stanie gleby sprawia, 
że rośliny są przenawożone. Dzięki 
naszym czujnikom będziemy w sta-
nie rozwiązać te problemy i poprawić 
jakość i ilość plonów.

Autorzy Smart Plants chcą roz-
wijać projekt, nawiązując współ-
pracę z sadownikami, ekologami 
lub/i ogrodnikami, którzy wzboga-
cą ich wiedzę. – Chcemy nawiązać 
nowe znajomości, które pozwolą 
nam zebrać i opracować optymalne 
rozwiązania dla naszych klientów.

n	Ewa Chojnacka

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIRKULA zgłosiło projekt „Przeszyci 
zielenią 2.0” dotyczący ulicy ks. Ignacego Skorupki na odcinku przy obecnej i dawnej sie-
dzibie rektoratu Politechniki Łódzkiej. 

Projekt został zgłoszony jako ponadosiedlowy z numerem LO 34. Elektroniczne głoso-
wanie trwa do końca października. 

Studencka wizja ul. Skorupki

Jury wyróżniło 
projekt 
Magdaleny Durys 
z PŁ i Bartłomieja 
Waldhauzera 
z AHE

foto: 
arch. prywatne
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Rozmawiamy o tym, jak prze-
biegała praca nad projektem reali-
zowanym w czasie zajęć PBL, pod 
kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty 
Bryszewskiej z Instytutu Surowców 
Naturalnych i Kosmetyków na 
Wydziale Biotechnologii i Nauk 
o Żywności.

Efekty pracy studenci zapre-
zentują w czasie Nocy Innowacji 
(9.10.2021). 

– Jak wyglądało poszukiwanie 
nowego materiału, który zapro-
jektowaliście w ramach zajęć PBL?

– Opiekunka naszego zespołu 
dr hab. inż. Małgorzata Bryszewska 
przekazała nam ogólny opis pro-
jektu, którego myślą przewodnią 
było przekształcanie resztek owo-
ców w materiał skóropodobny. 
Pierwszym etapem naszych prac 
był „desk research”, czyli poszerze-
nie wiedzy przez przeszukiwanie 
internetu, sięganie do wyników 
badań oraz danych pochodzących 

od różnych instytucji badawczych 
i biznesowych. Skupiliśmy się na 
temacie skóry wegańskiej.

Na przykład meksykańska firma 
Desserto stworzyła sztuczną skórę 
z kaktusów. Jest ona stosowana do 
produkcji torebek, obuwia i odzie-
ży. Przykładem wegańskiej skóry 
jest Piñatex, materiał wytwarzany 
z włókna liści ananasa, używany 
przez ponad 1000 marek na całym 
świecie. Udało się stworzyć we-
gańskie skóry na bazie kukurydzy, 
zboża, a nawet kwiatów.

– Zebraliście informacje na 
temat skór wegańskich i co dalej?

Chcieliśmy stworzyć skórę na 
bazie jabłek, bez użycia tworzyw 
sztucznych i polimerów – całko-
wicie wytworzoną z ekologicz-
nych, biodegradowalnych mate-
riałów, biomasy. Jako odbiorców 
tej technologii zidentyfikowaliśmy 
głównie firmy produkujące skóry 
wegańskie, takie jak Beyond Le-

ather, Frumat, Oliver. Taki materiał 
budzi również zainteresowanie 
ekologów i wegan.

– Dlaczego jabłka?
W sezonie 2020/2021 roczna 

światowa produkcja jabłek szaco-
wana była na 76,1 mln ton. Z 75 
proc. tej masy pozyskuje się sok, 
a resztki zbiera się w postaci pulpy 
jabłkowej lub wytłoków. Z wy-
tłoków można uzyskać proszek 
jabłkowy wykorzystywany np. na 
bioskóry.

– Jakie były kolejne etapy pracy, 
po „badaniu zza biurka”?

– Przeprowadziliśmy ankietę, 
z której wynikało, że pomysł wyko-
nania skóry z jabłkowych odpadów 
podoba się 53,8 proc. potencjal-
nych użytkowników. Jak wynikało 
z „desk reseach”, obecnie wytwa-
rzane skóry wegańskie zawierają 
jednak dodatek polimerów, dzięki 
czemu mają wytrzymałość zbli-
żoną do sztucznej czy naturalnej 
skóry, ale przez to nie są w pełni 
ekologiczne, choć tak się je często 
przedstawia. Szukaliśmy więc 
możliwości zastąpienia polimerów 
odpowiednikiem, który byłby bio-
degradowalny.

– Teraz należało wygenerować 
pomysły, by trafić w postawiony 
cel…

Rozpoczęliśmy badania nad 
możliwością wykorzystania w na-
szej technologii polimerów bio-
degradowalnych, które są rozkła-
dane przez żywe organizmy, a ich 
produkcja nie byłaby uciążliwa 
dla środowiska. W efekcie „burzy 

Twórcy wegańskiej 
skóry: Maja 
Czarnecka, Julia 
Dzierżanowska 
i Erfan Tabandeh 
z opiekunką 
projektu dr hab. 
inż. Małgorzatą 
Bryszewską

foto: 
Jacek Szabela

Wegańska skóra
Maja Czarnecka, Julia Dzierżanowska, Jakub Jędrasik i Erfan Tabandeh, stu-
denci Industrial Biotechnology na IFE, opracowali materiał, który jest wegań-
ską skórą. Nazwali go Appleather.

�
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mózgów” zrodził się pomysł uży-
cia celulozy bakteryjnej będącej 
produktem ubocznym przy otrzy-
mywaniu kombuczy, sfermento-
wanego napoju otrzymywanego 
ze SCOBY (Symbiotic Cultures of 
Bacteria and Yeast), czyli symbio-
tycznej kultury bakterii i drożdży. 
Celuloza bakteryjna wydała się 
nam tym, czego szukaliśmy. 

Dlaczego właśnie celuloza bak-
teryjna?

Ma ona znacząco inne właści-
wości niż celuloza roślinna. Jest 
„czystsza”, w sensie składu che-
micznego, ma większą zdolność 
zatrzymywania wody, a także więk-
szą wytrzymałość na rozciąganie, 
jest też bardziej porowata.

Jak wyglądał proces prototypo-
wania nowego materiału?

Zakupiliśmy startery zawiera-
jące SCOBY i gotową kombuczę. 
Plastikowe pojemniki wypełnione 
mocnym naparem z herbaty czar-

W projekt VTECH koordynowany przez Uniwer-
sytet Aleksandra Moisiu w Durrës w Albanii zaan-
gażowanych jest 11 uczelni, m.in. z Albanii, Kosowa, 
Słowenii, Republiki Macedonii Północnej, Polski 
i Estonii. W ramach projektu prowadzone są warsztaty 
i szkolenia dla studentów i nauczycieli akademickich. 
Na początku lipca na Uniwersytecie Biznesu i Techno-
logii w Prisztinie (Kosowo) odbyła się Letnia Szkoła 
z Wirtualnej Rzeczywistości. Udział w niej wzięło 6 
zespołów studenckich z partnerskich uczelni. 

Kadra z PŁ: dr inż. Dorota Kamińska koordynująca 
projekt w naszej uczelni, dr inż. Grzegorz Zwoliński 

i mgr inż. Anna Laska-Leśniewicz prowadziła warszta-
ty wraz z nauczycielami z uniwersytetów w Lublanie 
(Słowenia) i Tartu (Estonia). Zajęcia poświęcone były 
modelowaniu 3D, aranżacji środowiska wirtualnej 
rzeczywistości, projektowania interfejsu użytkowni-
ka i scenariuszy dla interakcji, jak również z zakresu 
testowania użyteczności aplikacji VR. 

Studenci uczestniczący w Szkole Letniej otrzymali 
certyfikaty oraz 3 punkty ECTS.

n	Katarzyna Żykwińska-Rouba 
Instytut Informatyki

Dzięki projektowi VTECH – Accelerating Western Balkans University Moderniza-
tion by Incorporating Virtual Technologies, który jest realizowany w programie 
Erasmus +, po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana będzie 
koncepcja technologii wirtualnej. 

Szkoła Letnia z VR

nej z cukrem, zakupioną kombu-
czą i małymi kawałkami SCOBY 
oraz różnymi ilościami proszku 
jabłkowego trzymaliśmy przez 2 
tygodnie z dala od słońca, w tem-
peraturze pokojowej. Wreszcie na 
powierzchni pojemników otrzy-
maliśmy warstwę celulozy bakte-
ryjnej, która była znacznie większa 
niż kawałki SCOBY początkowo 
w nich umieszczone. Wstępnie 
oczyszczoną celulozę bakteryjną 
potraktowaliśmy wodorotlenkiem 
sodu, a następnie materiał został 
wybielony nadtlenkiem wodoru. 
Obróbka końcowa polegała na 
nasycaniu materiału glicerolem, 
który pełnił rolę platyfikatora 
i proszkiem jabłkowym. Kolor 
i struktura wysuszonych próbek 
skóry Appleather była uzależnio-
na od ilości dodanego proszku 
jabłkowego.

Przyszła pora na próby nowego 
materiału. Jak testowaliście opra-
cowaną bioskórę?

W celu sprawdzenia trwałości 
naszej wegańskiej skóry wykona-
liśmy etui na karty. Po ponad mie-
siącu korzystania z prototypowego 
produktu nie zauważyliśmy pogor-
szenia się jego cech użytkowych. 

Jakie są główne zalety waszego 
materiału?

Appleather jest bardzo mocny 
i wytrzymały, a przede wszystkim 
jest w pełni biodegradowalny i nie 
zawiera substancji szkodliwych 
dla środowiska. Ponadto, materiał 
można łatwo barwić, co czyni go 
atrakcyjnym do produkcji artyku-
łów konsumenckich.

Po pozyskaniu naszej bioskóry 
powtórzyliśmy ankietę, w której 
przedstawiliśmy jej właściwości. 
Tym razem ponad 74 proc. re-
spondentów stwierdziło że użyliby 
Appleather zamiast prawdziwej 
lub innej sztucznej skóry.

Rozmawiała 
n	Ewa Chojnacka

�
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Od pewnego czasu, w związku z ideą Otwartej Na-
uki, a także działaniami Komisji Europejskiej, powstają 
krajowe projekty dotyczące danych badawczych.

MOST do Open Research Data
Jedną z większych rodzimych inicjatyw jest MOST 

DANYCH, Multimedialny Otwarty System Transferu 
Wiedzy, realizowany przez Politechnikę Gdańską, 
przy udziale Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w drugim eta-
pie tego projektu pt. Open Research Data tworzony 
jest Katalog Danych Badawczych. Twórcy MOST, 
oprócz możliwości deponowania danych w postaci 
datasetów, wprowadzili różnorodne usługi wspie-
rające naukowców. Powstało Centrum Kompetencji 
Otwartej Nauki, oferujące pomoc podczas całego 
procesu publikowania danych, zatwierdzania zbiorów 
danych w repozytorium, tworzenia metadanych czy 
zarządzania danymi badawczymi. Dzięki pracy nad 
rozwojem repozytorium, ale też nad promocją samej 
idei udostępniania danych badawczych, platforma 
jest nie tylko miejscem przechowywania datasetów, 
ale też sposobem upowszechniania dorobku uczelni 
i osiągnięć naukowych jej pracowników.

Repozytorium Otwartych 
Danych Badawczych

Od 2015 r. działa również Repozytorium Otwar-
tych Danych Badawczych RepOD. Jest to inicjatywa 
Platformy Otwartej Nauki, Interdyscyplinarnego 
Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego Uniwersytetu Warszawskiego. RepOD 
jest repozytorium ogólnego przeznaczenia, a zbiory 
zaopatrzone w numery DOI (cyfrowy identyfikator 
publikacji) mogą być bezpłatnie deponowane 
i pobierane przez zarejestrowanych użytkowników. 
Aby ułatwić korzystanie z repozytorium, na stronie 
platformy zamieszczono informacje nt. prawnych 
aspektów udostępniania danych badawczych. 

Można dowiedzieć się np. jakie istnieją prawa 
do zbiorów danych i komu przysługują, na czym 
polega ochrona danych osobowych, wrażliwych, 
anonimizacja danych oraz jakie prawa przysługują 
użytkownikom z tytułu udzielonych przez właścicieli 
danych licencji. Podobnie jak w przypadku MOSTU 
DANYCH, Zespół Platformy Otwartej Nauki oprócz 
długoterminowego przechowywania datasetów, 
zapewnia wsparcie naukowcom m.in. organizując 
szkolenia i konsultacje.

Open Forest Data
Innym przykładem repozytorium danych badaw-

czych jest Open Forest Data utworzone przez Instytut 
Biologii Ssaków PAN i Politechnikę Białostocką w ra-
mach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozy-
torium przyrodniczych danych naukowych”. Oprócz 
przechowywania, udostępniania danych przyrodni-
czych i promowania badań własnych pracowników, 
repozytorium jest platformą propagującą ideę nauki 
obywatelskiej, czyli zaangażowania wolontariuszy 
w projekty naukowe. Za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej BioLoc każdy ma możliwość wprowadzania 
własnych obserwacji z terenu Puszczy Białowieskiej, 
a tym samym współtworzenia bazy danych.

Repozytorium Danych Badawczych PŁ
W Politechnice Łódzkiej dobiegają końca prace 

związane z utworzeniem Repozytorium Danych Ba-
dawczych Politechniki Łódzkiej o nazwie RDB.open 
(https://rdb.p.lodz.pl). Biorąc pod uwagę kierunki 
rozwoju Otwartej Nauki, politykę Unii Europejskiej 
względem danych badawczych, a także rozwój 
krajowych repozytoriów, będzie ono kluczowym na-
rzędziem do pracy z otwartymi danymi badawczymi. 

n	Małgorzata Wróblewska
n	Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska

Biblioteka PŁ

Parlament Europejski przyjął 4 kwietnia 2019 r. dyrektywę o otwartych da-
nych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jest 
to działanie, które ma na celu m.in. poprawę dostępności i innowacyjnego 
używania danych powstałych podczas badań naukowych, finansowanych ze 
środków publicznych. 

Repozytoria 
danych badawczych
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Ebookpoint
Wydawnictwo PŁ rozpoczęło 

współpracę z firmą Helion Sp. 
z o.o. – właścicielem i administra-
torem elektronicznej platformy 
handlowej ebookpoint.pl – w lipcu 
minionego roku. Pierwsze e-booki 
Wydawnictwa PŁ zostały wprowa-
dzone do serwisu w sierpniu 2020 r., 
a od września „produkcja” ruszyła 
na dobre. Początkowo sprzeda-
waliśmy pliki w formacie PDF. 
Obecnie wszystkie nowe publi-
kacje opracowujemy dodatkowo 
w formatach przeznaczonych na 
e-czytniki. W tej chwili na portalu 
dostępnych jest 21 naszych e-ksią-
żek, w tym dwie do pobrania za 
darmo – Przygotowanie redakcyjne 
pracy dyplomowej naszej redakcyj-
nej koleżanki Jolanty Szczepaniak 
oraz Wykłady z analizy matema-
tycznej 2 Marka Galewskiego.

Dodatkowo, internetowa księ-
garnia informatyczna Helion.pl 
może promować wybrane pozycje 
w innych księgarniach branżo-
wych grupy Helion, takich jak np. 
Onepress.pl – książki biznesowe, 
Sensus.pl – książki psychologiczne, 
Septem.pl – książki poradnikowe, 

czy Editio.pl – książki literackie. 
Ebookpoint sprzedaje też wszyst-
kie książki na platformie Allegro 
(oficjalne konto w strefie marek). 
Dzięki temu, dystrybucja naszych 
publikacji w formie e-booków jest 
naprawdę szeroka.

W krótkim okresie naszego 
funkcjonowania na platformie 
Ebookpoint nasze e-booki były 
pobierane ponad 200 razy (dane 
z 30.08.2021 r.) Największą popu-
larnością cieszyły się bestsellero-
we Najcenniejsze olejki eteryczne. 
Pierwsza część – autorstwa Józefa 
Góry i Anny Lis i druga – autor-
stwa Anny Lis. Kolejne chętnie 
czytane publikacje to: Wybrane 
zagadnienia statystyki i rachunku 
prawdopodobieństwa z przykła-
dami w programie R Katarzyny 
Dems-Rudnickiej, Izabeli Jóźwik 
i Małgorzaty Terepety oraz Płatwie 
z kształtowników profilowanych na 
zimno Jerzego Goczka i Łukasza 
Supła.

Efektywność i korzyści 
Potencjał rozwojowy rynku 

e-booków jest znaczny. Na razie 
do sprzedaży wytypowaliśmy 

pozycje z ostatnich miesięcy, kil-
ka starszych, które utrzymują się 
w stałym obrocie oraz bestsellery 
z ostatnich lat.

Według nowych zasad zawar-
tych w aktualnych umowach au-
torskich każda książka może już 
być sprzedawana w formie e-boo- 
ka i trafić do serwisu Ebookpoint 
równolegle z wersją papierową 
dystrybuowaną na dotychczaso-
wych zasadach. Dodatkowo bę-
dziemy poszerzać bazę publikacji 
z ubiegłych lat. Daje to naszym 
autorom większe możliwości od-
działywania – e-book raz wpro-
wadzony do systemu otrzymuje 
dostęp do kilku kanałów sprzedaży 
i bardzo szerokiej bazy klientów. 
Autorzy, ich prace i badania zy-
skują na zasięgu, widoczności, 
popularności, co w konsekwencji 
może doprowadzić do zwiększenia 
cytowalności.

Pełny tekst artykułu można prze-
czytać na stronie internetowej Życia 
Uczelni.

n	Tomasz Krakowiak
Biblioteka PŁ 

Wydawnictwo

Startujemy z e-bookami!
Do niedawna książki publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 
można było nabyć jedynie w formie papierowej w księgarni Biblioteki Głów-
nej PŁ, na stronie wydawnictwa oraz za pośrednictwem współpracujących 
hurtowni i księgarń. Tradycyjna forma dystrybucji została od sierpnia 2020 
roku rozszerzona o sprzedaż e-booków, czyli książek elektronicznych do po-
brania on-line.




