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67. inauguracja roku
akademickiego
na Politechnice Śląskiej
Już po raz 67. zainaugurowano na Politechnice Śląskiej
kolejny rok akademicki. Tegoroczna uroczystość odbyła się
30 września w Centrum Edukacyjno-Kongresowym.
Uroczystość inauguracyjna miała w tym roku dużo bogatszy
program i bardziej wyjątkowy charakter niż zwykle.
Katarzyna Wojtachnio
W tegorocznej inauguracji roku akademickiego, oprócz
oczywiście studentów i pracowników Politechniki
Śląskiej, wzięli również udział licznie przybyli zna
mienici goście, m.in. wicewojewoda śląski Piotr Spyra,
posłowie na Sejm RP: Andrzej Gałażewski, prof.
Jan Kaźmierczak, Maria Nowak, Jerzy Polaczek, Jan
Rzymełka, Mirosław Sekuła, Wojciech Szarama oraz
senator Maria Pańczyk-Poździej, a także prezydenci
śląskich miast: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-

Szulik, zastępca prezydenta Gliwic Adam Neumann
oraz prezydent Bytomia Piotr Koj.
W uroczystości wzięli udział również rektorzy i prorek
torzy innych uczelni, prezesi i wiceprezesi zarządów
spółek, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, jedno
stek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, instytu
cji samorządowych oraz placówek edukacyjnych i kul
turalnych, a także rektorzy Politechniki Śląskiej ubie
głych kadencji oraz doktorzy honoris causa i honorowi

Tegoroczna inauguracja miała dużo bogatszy program i bardziej wyjątkowy charakter niz zwykle
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goWszyscy zebrani na uroczystości
uczcili następnie minutą ciszy pa
mięć pracowników i studentów
zmarłych w poprzednim roku akade
mickim. Spośród pracowników byli
to: profesorowie: Jerzy Antoniak,
Wiesław Chladek, Gerard Kosman,
Adolf Maciejny, Jolanta MaślińskaSolich,
Jan
Węgrzyn,
Stefan
Węgrzyn, Wilibald Winkler, Henryk
Madej, doktorzy: Tadeusz Janik,
Ryszard Maceluch, Józef Mendec,
Eugeniusz Wróbel, mgr inż. Jan
Gazda, Adam Dąbrowski, Wiesława
Ginter oraz Małgorzata Miciak.
Spośród studentów natomiast pożegnaliśmy: Dawida
Abramczyka z Wydziału Transportu, Monikę Bryzik
z Wydziału Organizacji i Zarządzania, Grażynę Gaj z
WydziałuOrganizacjiiZarządzania,MariuszaGrzywacza
z Wydziału Górnictwa i Geologii, Adama Gubasa
z Wydziału Budownictwa, Bartosza Hajdę z Wydziału
Mechanicznego Technologicznego, Piotra Jabłońskiego
z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
Seweryna Popka z Wydziału Automatyki, Elektroniki
i Informatyki oraz Łukasza Romana z Wydziału
Górnictwa i Geologii.
Następnie Rektor wygłosił przemówienie inaugura
cyjne, w którym rn.in. omówił zmiany, jakie zaszły na
Politechnice Śląskiej w ostatnim czasie oraz przeprowa
dzone na uczelni inwestycje. Pełną treść przemówienia
inauguracyjnego Rektora publikujemy na str. 7.
Po przemówieniu nadszedł czas na uroczyste przyjęcie
najmłodszych żaków do grona społeczności akademic
kiej Politechniki Śląskiej. Uroczystość immatrykulacji
studentów I roku poprowadził Prorektor ds. Dydaktyki
prof. Stanisław Kochowski. Wzięli w niej udział repre
zentanci wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej
oraz Kolegium Języków Obcych. Byli to studenci,
którzy w procesie rekrutacji uzyskali najlepsze w y
niki. Po złożeniu ślubowania zostali oni przyjęci do
grona społeczności akademickiej i serdecznie przywi
tani przez nowo wybraną przewodniczącą Samorządu
Studenckiego Dominikę Machul.
Tradycyjnie już podczas inauguracji zostały także wrę
czone medale Omnium Studiosorum Optimo przyznane
przez Rektora Politechniki Śląskiej najlepszym absol
wentom w minionym roku akademickim. Otrzymali
je: Katarzyna Wojtkiewicz z Wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki, Agnieszka Knopik-Wróbel
z Wydziału
Budownictwa, Jakub
Kubiatowicz
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profesorowie Politechniki Śląskiej.
Na
ręce
Rektora
Politechniki
Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika
przekazano także listy gratulacyjne
w związku z rozpoczęciem nowego
roku akademickiego z życzeniami
dla studentów i grona profesorskie

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz
Łukasz Jęda z Wydziału Matematyki Stosowanej.
Osoby te otrzymały także nagrodę Rektora I stop
nia. Nagroda II stopnia została przyznana następują
cym absolwentom: Magdalenie Preisner z Wydziału
Architektury, Katarzynie Krukiewicz z Wydziału
Chemicznego,
Sewerynowi
Mazurkiewiczowi
z Wydziału Elektrycznego, Krzysztofowi Przygodzie
z Wydziału Górnictwa i Geologii, Radosławowi
Makowskiemu
z
Wydziału
Mechanicznego
Technologicznego, Radosławowi Swadźbie z Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Annie Osmólskiej
z Wydziału Transportu oraz Marcie Wiaterek z Wydziału
Organizacji i Zarządzania.
Podczas uroczystości Rektor prof. Andrzej Karbownik
wręczył także wyróżnienie dla prof. Jerzego Witeczka
z Wydziału Architektury za wybitny wkład w roz
wój architektoniczny uczelni, w szczególności zaś za
opracowanie projektu Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej, zaadaptowa
nie byłego Studenckiego Domu Kultury przy ul. Ks.
Marcina Strzody na potrzeby dydaktyczne Wydziału
Architektury, a także budynku przy ul. Roosvelta
w Zabrzu na potrzeby dydaktyczne Wydziału
Organizacji i Zarządzania.
Z kolei prof. Danuta Szewieczek z Wydziału Me
chanicznego Technologicznego otrzymała tytuł Hono
rowego Profesora Politechniki Śląskiej za wybitne
osiągnięcia zawodowe i niezwykle efektywny wkład
w rozwój Politechniki Śląskiej, a zwłaszcza Wydziału
Mechanicznego Technologicznego.
W drugiej części uroczystości miało miejsce nada
nie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Michałowi
Kleiberowi, której przewodniczył Prorektor ds.
Organizacji i Rozwoju prof Leszek Blacha.
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Prof. Danuta Szewieczek - Honorowa Profesor

Prof. Jerzy Witeczek został uhonorowany za wkład

Politechniki Śląskiej

w rozwój architektoniczny uczelni

Żgodnie z treścią uchwały Senatu Politechniki Śląskiej
z dnia 30 maja 2011 r. tytuł Doktora Honoris Causa
został przyznany prof. Michałowi Kleiberowi za nie
zwykle bogatą, różnorodną i efektywną pracę nauko
wą, edukacyjną i organizacyjną na rzecz środowiska
naukowego, za szerokie, wieloletnie kontakty z pra
cownikami Politechniki Śląskiej w ramach różnorod
nej współpracy naukowej i organizacyjnej, zwłaszcza

w obszarze nauk obliczeniowych oraz za jego otwar
tość, chęć dzielenia się wiedzą i życzliwość. Prof
Michał Kleiber jest wybitnym polskim uczonym
w dyscyplinach mechanika i informatyka, członkiem
rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Głównym ob
szarem pracy badawczej i dydaktycznej prof Michała
Kleibera są zastosowania nowoczesnych technik
komputerowych w badaniach naukowych, technice
i medycynie. Laudację ku czci nowe
go Doktora Honoris Causa wygło
sił promotor przewodu doktorskiego
prof Tadeusz Burczyński z Wydziału
Mechanicznego Technologicznego. Jej
treść prezentujemy na str. 11.
Po wręczeniu dyplomu Doktora
Honoris Causa prof
Michałowi
Kleiberowi zostało odtworzone na
granie przesiane od Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary
Kudryckiej, w którym złożyła ona gra
tulacje nowemu Doktorowi Honoris
Causa Politechniki Śląskiej, a całemu
środowisku akademickiemu serdeczne
życzenia na nowy rok akademicki.
Następnie gratulacje prof. Michałowi
Kleiberowi składali zebrani na uroczy
stości goście. Na zakończenie uroczy
stości prof. Michał Kleiber wygłosił
wykład doktorski pt. „Nauki technicz
ne - globalne wyzwania, polskie moż
liwości” , który był zarazem tegorocz
- globalne wyzwania, polskie możliwości" wygłosił nowy
nym wykładem inauguracyjnym.

Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Michał Kleiber
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P rz e m ó w ie n ie in a u g u ra c y jn e R ektora
P o lite ch n ik i Ś lą s k ie j prof. A n d rz e ja K a rb o w n ik a

Witam Państwa bardzo serdecznie na 67. inaugu
racji roku akademickiego w Politechnice Śląskiej.
Inauguracja roku akademickiego to święto całej spo
łeczności akademickiej, w tym zwłaszcza studentów
I roku, przed którymi otwiera się nowy rozdział żyOkoliczności tegorocznej inauguracji roku akade
mickiego są tym bardziej uroczyste, ponieważ towa
rzyszy jej ceremonia nadania tytu
łu doktora honoris causa. Tytuł ten
nadany przez Senat Politechniki
Śląskiej zostanie za chwilę wrę
czony wybitnej osobie świata na
uki - prof. Michałowi Kleiberowi,
prezesowi
Polskiej
Akademii
Nauk. Gościmy w związku z tym
wielu znamienitych gości z ośrod
ków naukowych całej Polski.
Jeszcze raz pragnę wszystkich
Państwa serdecznie powitać!
Niech to moje krótkie wystąpie
nie będzie również okazją, aby
przedstawić w skrócie dostojnym
Gościom naszą Uczelnię.
W bieżącym roku mija 66 lat od
utworzenia Politechniki Śląskiej,
powstałej w powojennej rzeczywi
stości w Gliwicach. Politechnika
Śląska powstawała więc w wy
jątkowym miejscu, na pograniczu
różnych kultur, i w wyjątkowym
czasie - po zakończeniu II wojny
światowej w 1945 roku. Tworzyli
ją od podstaw przesiedleni na te
tereny wykładowcy Politechniki Lwowskiej.
Ponad sześć dekad w historii naszej uczelni były
okresem jej stałego rozwoju - zarówno bazy na
ukowej, jak i dydaktycznej, a także wzrostu liczby
pracowników i studentów. Obecnie uczelnia za
trudnia 3400 osób, w tym 1858 nauczycieli akade
mickich, którzy kształcą 28431 studentów na 14
wydziałach. Zajęcia prowadzone są również poza
Gliwicami w kilku miastach województwa śląskiego:
w Katowicach, Zabrzu, Rybniku, Bytomiu, Dąbrowie
Górniczej, Sosnowcu i Tychach.
W ubiegłym roku akademickim wypromowanych
zostało 88 doktorów, a 22 osoby uzyskały stopień
doktora habilitowanego. Trzynastu naszych naukow
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ców uzyskało natomiast tytuł naukowy profesora. Na
I rok studiów przyjęliśmy w tym roku 7417 osób. Mury
naszej uczelni opuściła w tym roku kolejna grupa 7443
absolwentów.
Popularność naszej Uczelni wśród kandydatów na stu
dia wynika z renomy Politechniki Śląskiej, wysokiego
poziomu dydaktyki i badań naukowych oraz znakomi
tych warunków dla wszechstronnego rozwoju studen
tów - edukacyjnego, kulturalnego i sportowego. To
właśnie te czynniki decydują o dużym zainteresowaniu
studiami na Politechnice Śląskiej.
Szanowni Państwo,
Przy takich okazjach, jak dzisiejsza uroczystość, bar-

Foto Mi s .

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy i Studenci
naszej Uczelni,
Dostojni Goście!

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. Andrzej Karbownik

dziej niż zazwyczaj odczuwamy prawdziwą dumę
z przynależności do społeczności akademickiej naszej
Uczelni. Udział pracowników i studentów w tej spo
łeczności pozostaje wielkim wyróżnieniem i - w moim
przekonaniu - daje poczucie olbrzymiej satysfakcji.
Uniwersytet bowiem to miejsce wyjątkowe, otwarte
na poznawanie rzeczywistości, z jednej strony czer
piące swoją siłę oddziaływania z wieloletniej tradycji,
a z drugiej strony podlegające przemianom, które mu
szą być odpowiedzią na zmiany zachodzące w otacza
jącym nas świecie. Tradycja uniwersytecka musi się łą
czyć z oczekiwaniami studentów i ich rodziców, a także
naszych partnerów naukowych, przedsiębiorców i ca
łego otoczenia, w którym szkoła wyższa funkcjonuje.

7

Mijają właśnie trzy lata od początku obecnej kaden
cji władz Politechniki Śląskiej. Myślę, że to dobry
moment, by pokusić się o pierwsze podsumowania
przemian, jakie dokonały się w tym czasie w naszej
Uczelni w sferze dydaktyki, badań naukowych i or
ganizacji, a także podjętych inwestycji. Trzeba przy
pomnieć, że podstawą do przemian w działalności
naszej Uczelni w okresie minionych trzech lat był
dokument pt: „Politechnika Śląska - innowacyjne
centrum kształcenia i nauki w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego. Program działania na lata
2009-2012” . Dokument ten został przyjęty do reali
zacji przez Senat naszej uczelni 30 marca 2009 roku.
Nie zamierzam oczywiście analizować szczegółowo
wszystkich działań zapisanych w tym dokumencie i
podjętych od tego czasu. Pragnę jedynie wskazać te
najbardziej istotne.
Ważne zmiany zostały dokonane w Statucie
Politechniki Śląskiej, dotyczące ustalenia odmien
nych od dotychczasowych wymogów kadrowych
dla katedr. Równocześnie zostały zlikwidowane
zakłady w katedrach, a wymogi kadrowe dla za
kładów w instytutach są identyczne jak dla katedr.
Wyeliminowanie okresu karencji dla pierwszego
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajne
go oraz na stanowisko profesora zwyczajnego miało
na celu przyspieszenie awansu naukowego dla pra
cowników naukowo-dydaktycznych po uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profe
sora. W dydaktyce istotna była zmiana dotycząca

zasad nauczania języków obcych. Język angielski
stal się obowiązkowy w okresie pięciu semestrów na
studiach pierwszego stopnia. Wprowadzony został
również obowiązkowy egzamin z dowolnego języka
na poziomie B2. Na studiach drugiego stopnia został
wprowadzony obowiązkowy drugi język obcy do
wyboru.
Prace dyplomowe inżynierskie w ramach pierwsze
go stopnia studiów przybrały postać projektów in
żynierskich i prac licencjackich. Oferta dydaktyczna
naszej Uczelni została powiększona o nowy kieru
nek studiów filologia z trzema specjalnościami: ję
zyk angielski, język francuski i język włoski, który
prowadzony jest w nowo utworzonej jednostce pod
stawowej - Kolegium Języków Obcych.
Znacznym sukcesem w zakresie wzmocnienia oferty
dydaktycznej naszej uczelni był udany start w kon
kursie na tzw. kierunki zamawiane. W roku 2010
uzyskaliśmy dofinansowanie dla sześciu takich kie
runków w wysokości łącznie 43 min zl - najwięcej
ze wszystkich uczelni w Polsce - a w roku 2011 dla
trzech kierunków - o łącznej wysokości prawie 12,5
min zł.
W ubiegłym roku akademickim zostało ukończone
wdrażanie komputerowego Systemu Obsługi Toku
Studiów, co pozwoliło na wyeliminowanie papiero
wych kart zaliczeniowych studentów oraz protoko
łów z ich ocenami. Obecnie informacje te zamiast
na papierze są przekazywane do dziekanatów elek
tronicznie.

Immatrykulacja studentów I roku
■■■
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W minionych trzech latach nastąpił znaczny rozwój
liczby projektów badawczych, edukacyjnych i inwe
stycyjnych realizowanych na uczelni - od 453 w roku
2008, poprzez 480 w roku 2009, do 527 w roku 2010.
Ważnym elementem wzmacniającym dążenie pracow
ników uczelni do pozyskiwania projektów było rów
nież zorganizowanie licznych szkoleń dla kierowni
ków projektów. W sumie w ciągu trzech minionych lat
przeszkolone zostały 472 osoby.
Na Uczelni zostały wprowadzone również zmia
ny organizacyjne. Powstał nowy Wydział Inżynierii
Biomedycznej, którego siedziba znajdzie się w przy
szłym roku w kampusie w Zabrzu. Utworzone do
prowadzenia kierunku filologia Kolegium Języków
Obcych Politechniki Śląskiej z dniem 1 października
przejmuje - na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego - działające dotąd w Gliwicach
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Powstały
także: Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w
Zabrzu, Centrum
Zrządzania
Projektami
w Gliwicach oraz Centrum Technologii Obronnych.
Z Wydziału Matematyczno-Fizycznego wyodręb
nił się Instytut Fizyki, tworząc Centrum NaukowoDydaktyczne Instytut Fizyki, zaś sam wydział zmienił
nazwę na: Wydział Matematyki Stosowanej.
W zakresie zmian w obszarze zarządzania Uczelnią
wprowadzona została poczta wewnętrzna, system
kontroli finansowej, system kontroli zarządczej oraz
system zarządzania projektami. Ważne zmiany organi
zacyjne zaszły w uczelnianej administracji centralnej.
Przy zmniejszeniu liczby działów, poprzez łączenie
poprzednich działów, zostały znacznie zwiększone
kompetencje ich kierowników. Wprowadzone zostały
również konkursy na stanowiska kierownicze w ad
ministracji uczelnianej oraz ocena okresowa pracow
ników administracji centralnej. Zmiany te powinny
przyczynić się do usprawnienia pracy administracji
naszej Uczelni.
Szanowni Państwo,
Na zakończenie tej krótkiej relacji z przemian doko
nanych na Politechnice Śląskiej w minionych trzech
latach chciałbym jeszcze wspomnieć o podjętych
i zrealizowanych inwestycjach infrastrukturalnych,
które również odgrywają istotną rolę w funkcjono
waniu uczelni. Ich celem jest bowiem umożliwienie
prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych
w dobrych warunkach. Chciałbym zatem wspomnieć
choć o kilku inwestycjach, które w najbardziej wyraź
ny sposób zmieniają oblicze naszej Alma Mater.
Przy skrzyżowaniu ulic Strzody i Wrocławskiej rzuca
się w oczy piękna bryła ponad stuletniego gmachu byłego Studenckiego Domu Kultur)' a obecnie nowego
budynku Wydziału Architektury. Zostanie on zresztą
dzisiaj oficjalnie otwarty. Modernizacja tego obiektu
była możliwa dzięki zmianie jego przeznaczenia na
cele dydaktyczne oraz dzięki otrzymaniu dotacji z bu
dżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przeznaczenie zmienił również budynek, w którym
jeszcze kilka lat temu mieściła się stołówka studencka,

PAŹDZIERNIK 2011

a w którym już wkrótce znajdować się będą siedziby
Samorządu Studenckiego oraz wszystkich organiza
cji studenckich działających na naszej uczelni. W bu
dynku tym - o nazwie Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” - mieści się również sala widowiskowa
oraz klub studencki „Spirala” - przeniesione w sen
sie funkcji z budynku dawnego Kinoteatru X.
Tuż obok Centrum Edukacyjno-Kongresowego,
w którym się znajdujemy, powstaje nowy gmach
Naukowo-Dydaktycznego
Centrum
Nowych
Technologii Politechniki Śląskiej, w którym ulo
kowane zostaną laboratoria i sale dydaktyczne dla
trzech jednostek uczelni. Realizacja projektu, współ
finansowana ze środków Unii Europejskiej, plano
wana jest do zakończenia w roku 2014.
Zmodernizowany
został
gmach
Wydziału
Chemicznego, który został zaadaptowany na la
boratoria dla Śląskiej Biofarmy - Centrum
Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki, któ
re jest konsorcjum śląskich uczelni i jednostek na
ukowych, zajmujących się tymi dziedzinami nauki.
Zakończony został także remont kolejnego budynku
przy ul. RooseveIta w kampusie w Zabrzu dla po
trzeb Wydziału Organizacji i Zarządzania. Został
on zrealizowany przez miasto Zabrze przy dużym
wsparciu środków unijnych.
Na terenie oraz na obrzeżach dzielnicy akademickiej
Politechniki Śląskiej powstają nowe parkingi dla
studentów i pracowników uczelni. Wyremontowana
została siedziba Centrum Zarządzania Projektami
przy ul. Banacha. Trwa remont Klubu Pracowników
Politechniki Śląskiej, a już wkrótce rozpocznie się
remont budynku hali technologicznej Wydziału
Elektrycznego dla nowej siedziby uczelnianego
Archiwum.
Dzięki tym inwestycjom baza infrastrukturalna
Politechniki Śląskiej staje się bardziej nowoczesna
i przyjazna dla studentów i pracowników uczelni,
a także odwiedzających nas gości i służyć będzie ko
lejnym pokoleniom studentów.
Szanowni Państwo,
na zakończenie chciałbym skierować jeszcze kilka
słów do studentów I roku, których reprezentanci - ze
wszystkich 14 wydziałów uczelni - obecni są na sali
i uczestniczą w tej pierwszej w ich życiu inauguracji
roku akademickiego.
Przede wszystkim chciałbym pogratulować Wam
wyboru naszej uczelni na miejsce swojej życiowej
studenckiej przygody i serdecznie powitać Was
w murach Politechniki Śląskiej, gdzie spędzicie naj
bliższe lata swojego życia. Stajecie się dzisiaj człon
kami dość licznej, bo ponad 30-tysięcznej wspólnoty
akademickiej Politechniki Śląskiej. Przed Wami ry
suje się najpiękniejszy okres w życiu, który będzie
cie później często i z sympatią wspominać. Będą to
zapewne lata pełne fascynujących wyzwań, bogate
w nowe doświadczenia i okazje do odczucia wiel
kiej satysfakcji z uczestniczenia w naszej wspólno

cie akademickiej. Wierzę, że po ukończeniu studiów
na Politechnice Śląskiej będziecie mieli olbrzymią
szansę na odniesienie sukcesu zawodowego. Jednak
aby móc go osiągnąć, nie wystarczy dziś jedynie
uczęszczanie na zajęcia, by zrealizować podstawo
wy program studiów. Ważna jest aktywna postawa
przez cały czas trwania studiów w formie udziału
w dodatkowych projektach, konkursach, stażach czy
praca w kołach naukowych, których na Politechnice
Śląskiej działa ponad 100. Zapewniam Was, że w y
kształcenie w sobie takiej aktywnej postawy przy
niesie bardzo dobre owoce także w Waszym później
szym, zawodowym życiu.
Zacytuję tutaj Konfucjusza, któiy przed wiekami po
wiedział: „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe
życie nie będziesz musiał pracować” .
Politechnika Śląska oferuje dobre warunki do zdo
bycia cennego doświadczenia zawodowego - dzięki
współpracy z wieloma znanymi firmami, które chęt
nie zatrudniają naszych absolwentów. Nasi studenci
mają także szansę wyjazdu na stypendia zagraniczne
do wielu uczelni nie tylko w Europie.
Wybierając Politechnikę Śląską na uczelnię, której
powierzacie swój dalszy rozwój, obdarzyliście na

szych nauczycieli akademickich - Waszych przy
szłych wykładowców — olbrzymim zaufaniem.
Oczekujecie od nas przede wszystkim rzetelnej, no
woczesnej i profesjonalnie przekazywanej wiedzy,
która jednocześnie będzie przygotowywać Was do
podjęcia aktywności zawodowej adekwatnej do w y
zwań współczesnych czasów. Pragnę Was zapewnić,
że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie za
wieść Waszych oczekiwań.
Na zakończenie chciałbym wszystkim studentom
naszej Uczelni życzyć pracowitości i wytrwałości
w pokonywaniu wszelkich trudności. Doktorantom
i młodym pracownikom naukowym życzę niezwy
kłych odkryć badawczych, które będą zdumiewać
Waszych profesorów. Profesorom naszej Uczelni ży
czę zadowolenia ze swoich wychowanków - studen
tów, doktorantów i doktorów. Życzę Wam również
otwartości na ich dokonania. Wszystkim pracow
nikom naszej Uczelni życzę zdrowia, wytrwałości
i wielu sukcesów w pracy. Życzę, aby nowy rok aka
demicki był dla nas wszystkich pomyślny, abyśmy
odczuwali satysfakcję z dobrze wypełnionego obo
wiązku.

U ro c z y s te o tw a rc ie n o w eg o b u d yn ku
W yd zia łu A rc h ite k tu ry
Tuż po inauguracji roku akademickiego nastąpiło otwarcie świeżo wyremontowanego budynku byłego
Studenckiego Domu Kultury przy skrzyżowaniu ulic Marcina Strzody i Wrocławskiej w Gliwicach. Gmach
przeznaczony został na cele dydaktyczne dla potrzeb Wydziału Architektury. Koszt jego modernizacji wy^- w
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Symboliczną
wstęgę
przecięli:
Rektor prof. Andrzej Karbownik,
Dziekan Wydziału Architektury
prof. Krzysztof Gasidło, a także autor koncepcji modernizacji budynku
prof. Jerzy Witeczek, który następnie
przybliżył jego historię i zakres przeprowadzonych prac remontowych
gościom zebranym na jego uroczystym otwarciu. Na koniec uczestnicy
udali się na wycieczkę po zmoder-

nizowanym gmachu, podczas

Katarzyna
Wojtachnio
mogli
podziwiać zmiany, jak
szły w dawnym Kino-Teatrze
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La u d a cja z o k a zji n a d a n ia g o d n o śc i
D o k to ra H o n o ris C au sa P o lite ch n ik i Ś lą sk ie j
P ro fe s o ro w i M ich ało w i K le ib e ro w i
kładem Metod Komputerowych. W wymienionym
Instytucie habilitował się w 1978 roku. W latach
1984 i 1989 uzyskał odpowiednio tytuły naukowe:
profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Głównym obszarem pracy badawczej i dydaktycznej
Profesora jest rozwój i zastosowanie nowoczesnych
Mam ogromny zaszczyt przedstawić dorobek na
technik komputerowych w badaniach naukowych,
ukowy, dydaktyczny i organizacyjny Prof. Michała
technice i medycynie, a w szczególności w modelo
Kleibera, Prezesa PAN - Doktora Honoris Causa Po
waniu, symulacji, analizie i wizualizacji złożonych
litechniki Śląskiej.
zjawisk mechaniki nieliniowej. W ostatnich latach
Prof. drhab. inż. Michał Kleiber, ur. 23 stycznia 1946
zajmuje się także problematyką prorozwojowej po
roku w Warszawie, jest wybitnym polskim uczonym
lityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju
specjalizującym się w dziedzinie nauk technicznych
edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.
w takich dyscyplinach naukowych jak mechanika
Prof. Michał Kleiber w roku 1994 został członkiem
i informatyka.
korespondentem, a w 2002 r. członkiem rzeczy
Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechni
wistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993ki Warszawskiej ukończył w 1968 roku, uzyskując
1994 przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu
Podstawowych Prob
lemów
Techniki,
a w latach 1995-2001
był dyrektorem tego
Instytutu. W 1998 r.
został przewodniczą
cym Rady Dyrektorów
Placówek PAN i czło
nkiem
prezydium
Polskiej
Akademii
Nauk.
W
grudniu
2006 został wybra
ny Prezesem Polskiej
Akademii Nauk na lata
2007-2010, a następ
nie ponownie na drugą
kadencję na lata 20112014.
W latach 2001-2005
Prof Michał Kleiber
pełnił funkcję Ministra
Nauki i Informatyzacji
oraz
przewodniczą
Promotor przewodu doktorskiego prof. Tadeusz Burczyński
cego Komitetu Badań
Naukowych w Rządzie
dyplom magistra inżyniera budownictwa z wyróż
RP. B ył także przewodniczącym rządowego Komitetu
nieniem, w zakresie teorii konstrukcji. Studiował
ds. Umów Offsetowych. W latach 2006-2010 był spo
także na Uniwersytecie Warszawskim, otrzymując
łecznym doradcą Prezydenta RP ds. edukacji, nauki
w roku 1971 tytuł magistra na Wydziale Matematy
i innowacji.
ki, Informatyki i Mechaniki. W roku 1972 na W y 
W swojej aktywności Prof. Michał Kleiber łą
dziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
czy bardzo skutecznie różne formy działalności.
obronił pracę doktorską dotyczącą mechaniki ukła
Podstawowy obszar jego zainteresowań to działal
dów siatkowych.
ność naukowa. Prof. Michał Kleiber jest autorem
Od 1972 roku Prof. Michał Kleiber pracuje
wielu książek, m.in.f “ Incremental Finite Element
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
Modelling in Nonlinear Mechanics of Structures”
PAN w Warszawie, a od roku 1986 kieruje w nim Za
(1985), “ Artificial Intelligence in Computational

Foto M. Szum

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Dostojny Doktorze Honorowy,
Szanowne Panie i Panowie!
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Engineering”
(1990), “ The Stochastic Finite
Element Method” (1992), “ Parameter Sensitivity in
Nonlinear Mechanics” (1997), “ Computational Solid
Mechanics” (1998).
Monografia „The Stochastic Finite Element Method”
była pierwszą na świecie książką wskazującą na
możliwość
wykorzystania
metody
elementów
skończonych do analizy układów o własnościach
losowych, zaś monografia „Parameter Sensitivity
in Nonlinear Mechanics” jest do dzisiaj jedynym na
świecie zbiorowym opracowaniem problematyki
wrażliwości nieliniowych konstrukcji na zmianę
parametrów projektowych. Obie te książki znalazły
się na listach bestsellerów czołowego światowego
wydawnictwa naukowego John W iley & Sons.
Prof. Michał Kleiber jest także autorem lub
współautorem dwóch podręczników oraz ponad 240
artykułów publikowanych na łamach renomowanych
czasopism krajowych i zagranicznych.
Profesor Michał Kleiber wygłosił ponad 40 referatów
generalnych na krajowych i międzynarodowych kon
ferencjach naukowych. Obszar jego pracy badaw
czej obejmuje szeroko rozumianą mechanikę ciał
odkształcalnych, a w szczególności problemy mod
elowania złożonych, deterministycznych i losowych
problemów mechaniki nieliniowej oraz metody oblic
zeniowe służące rozwiązywaniu tych zagadnień.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych Prof.
Michała Kleibera należy zaliczyć oryginalne opra
cowania dotyczące następujących obszarów badaw
czych:

- modelowanie i analiza numeryczna zagadnień dużych
deformacji continuum,
- podstawy metody elementów skończonych w zasto
sowaniu do złożonych zagadnień deterministycznych
i stochastycznych,
- nowe algorytmy analizy wrażliwości nieliniowych
układów konstrukcyjnych,
- jakościowa analiza materiałów i konstrukcji
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Działalność prof. Michała Kleibera to także aktywność
edytorska. Jest on członkiem rad naukowych 17 cza
sopism międzynarodowych, w tym założycielem i re
daktorem naczelnym czasopism „Computer Assisted
Mechanics and Engineering Sciences” (PAN), które
od 2011 r. pod nazwą „Computer Assisted Methods
in Engineering and Science” będzie ukazywać się pod
auspicjami European Community on Computational
Methods in Applied Sciences (EC C O M A S ) oraz
„ Archives of Computational Methods in Engineering”
(Springer). Spośród wielu wydawnictw redagowanych
przez prof. Michała Kleibera należy przede wszyst
kim wymienić Tom X I serii Mechanika Techniczna
pt. „Metody Komputerowe Mechaniki Ciała Stałego” ,
wydany w roku 1995 przez PW N , który w znacznie
rozszerzonej, ponad 700-stronicowej wersji angi
elskiej został wydany w roku 1998 przez oficynę
Springer-Verlag pt. „Handbook of Computational Solid
Mechanics” .
Szerokie kontakty międzynarodowe prof Michała
Kleibera rozpoczęło stypendium Humboldta i wie
loletnia współpraca z Uniwersytetem w Stuttgarcie.

Prof. Michał Kleiber (w środku) w otoczeniu Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego
prof. Jerzego Świdra (z lewej) oraz promotora przewodu doktorskiego prof. Tadeusza Burczyńskiego
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Wielokrotne, krótko- i długoterminowe pobyty na
uniwersytetach europejskich, amerykańskich i ja
pońskich zbudowały międzynarodowy autorytet
Prof. Michała Kleibera jako uczonego, konsultanta
i wykładowcy. Znalazło to rn.in. wyraz w wybraniu
Profesora do władz International Association for
Computational Mechanics (IA C M ), powierzeniu mu
przewodniczenia Central European Association for
Coputational Mechanics (C EA C M ), wybranie go se
kretarzem European Community on Computational
Methods in Applied Sciences (EC C O M A S ) oraz
prezesem European Materials Forum - organizacji
koordynującej działalność kilkudziesięciu euro
pejskich towarzystw naukowych w zakresie nauki
o materiałach.
Prof Michał Kleiber jest jednym z najwybitniej
szych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie pol
skich uczonych w obszarze nauk obliczeniowych.
Prof Michał Kleiber był wieloletnim człon
kiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni
Naukowych oraz przewodniczącym Sekcji Metod
Komputerowych w Nauce Komitetu Badań
Naukowych. W ostatnich latach był bardzo za
angażowany w sprawy uczestniczenia Polski
w programach badawczych Unii Europejskiej.
W latach 2006-2011 był członkiem European
Research Council (E R C ) przy Komisji Europejskiej
- ciała pełniącego kluczową rolę w realizowanym
obecnie 7. Programie Ramowym U E. Jest tak
że członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej
Fundacji Nauki (E S F ) w Strasburgu.
Prof. Michał Kleiber, w ramach swej działalności,
dąży także do kształcenia wyspecjalizowanej ka

dry naukowej. W latach 1968-1971 prowadził za
jęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej, przez kilkanaście lat wykładał na
Studium Doktoranckim 1PPT PAN, a w latach 19972004 prowadził wykłady na Wydziale Matematyki
i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Prowadził również badania i wykłady w trakcie dłu
goterminowych pobytów wr charakterze profesora
wizytującego na Uniwersytetach w Stuttgarcie (RFN ,
1977-1978), Darmstadt (RFN , 1980), Berkeley
(U SA , 1983-1984), Tokio (Japonia, 1992-1993).
Był promotorem w 20 przewodach doktorskich oraz
recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych, a także wniosków o tytuł naukowy
profesora.
Działalność prof. Michała Kleibera znalazła uzna
nie wyrażające się m. in. przyznanymi nagrodami
i wyróżnieniami. Oprócz nagród Wydziału IV Nauk
Technicznych PAN i Ministra Edukacji Narodowej
w roku 2001, Prof Michał Kleiber został laureatem
nagrody Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (tzw.
„Polski Nobel” ) oraz laureatem Subsydium FN P dla
Uczonych. W roku 2002 został wybrany członkiem
zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, w roku
2007 członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
w Salzburgu, zaś w roku 2009 członkiem Academia
Europaea w Londynie. Otrzymał także tytuły doctor
honoris causa przyznane przezTechnische Universitat
Darmstadt w Niemczech, Faculte Polytechniąue
Mons w Belgii, Politechnikę Lubelską i Krakowską,
Wojskową Akademię Techniczną oraz Polski
Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Uczelnia
w Metz (Ecole Nationale d’Ingenieurs) we Francji

PROFESOROW I

M IC H A Ł O W I K L E IB E R O W I
JEDNEMU Z NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH UCZONYCH.
O BARDZO WYSOKIEJ RENOMIE MIĘDZYNARODOWEJ,
W ZAKRESIE NOWOCZESNEJ MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW
ORAZ ZASTOSOWAŃ WSPÓŁCZESNYCH TECHNIK KOMPUTEROWYCH
W RÓŻNORODNYCH OBSZARACH NAUKI I TECHNIKĘ
ZA NIEZWYKLE BO G A TA RÓŻNORODNA I EFEKTYWNA PRACĘ NAUKOW A
EDUKACYJNA I ORGANIZACYJNA NA RZECZ ŚRODOWISKA NAUKOWEGO.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ZA SZEROKIE. WIELOLETNIE KONTAKTY Z PRACOWNIKAMI POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ W RAMACH RÓŻNORODNEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ
I ORGANIZACYJNEJ. ZWŁASZCZA W OBSZARZE NAUK OBLICZENIOWYCH
ORAZ JEGO OTWARTOŚĆ. CHĘĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZA 1 ŻYCZLIWOŚĆ

N A M OCY U STAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT

TYTUŁ

DOKTORA HONORIS CAUSA
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

U CHW ALĄ PODJĘTĄ
W DNIU 11 LIPCA 2011 ROKU

N ADAL

GLIWICE, D NIA 30 W RZEŚNIA 2011 ROKU
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„Ogłośmy wreszcie akcję - Mądra Polska i dajmy
przyznała mu tytuł lngenieur honoris causa. W roku
wypowiedzieć się na temat rozwiązywania proble
2004 został odznaczony Krzyżem Komandorskim
mów kluczowych dla naszej przyszłości zatroska
Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii, zaś w roku
nym obywatelom, a nie tylko osobom, których po
2007 Medalem Honorowym im. G. Narutowicza,
glądy kształtowane są przez doraźny kontekst poli
przyznanym przez Akademię Inżynierską w Polsce,
Honorowym Medalem Europejskim przyznanym
tyczny” , pisał w Gazecie Wyborczej z dn. 9 września
2010 r. W wywiadzie publikowanym w Gazecie
przez Urząd Integracji Europejskiej oraz tytułem
Ambasador Gospodarki Elektronicznej przyznanym
Wyborczej z dn. 16-17 października 2010 pt. „Czy
przez Związek Banków Polskich.
Polska może być mądra?” stwierdził, że: „Możemy
być innowacyjni w górnictwie i hutnictwie, i w za
Niezwykle bogata, różnorodna i efektywna praca na
ukowa, edukacyjna i organizacyjna na rzecz środo
kresie zielonej energetyki, a także w informatyce,
wiska naukowego pozwala uznać Profesora Michała
elektronice i inżynierii materiałowej” .
Kleibera za jednego z najwybitniejszych polskich
Wybitne dokonania naukowe, dydaktyczne i orga
uczonych w zakresie no
nizacyjne prof. Michała
Kleibera znalazły wyraź
woczesnej mechaniki kon
strukcji i materiałów oraz
ne potwierdzenie w opi
zastosowań współczesnych
niach Senatów Politechniki
metod komputerowych w
Wrocławskiej i Wojskowej
Akademii Technicznej. (...).
różnorodnych
obszarach
nauki i techniki.
Szerokie,
wieloletnie
Przedstawiony
dorobek
kontakty Prof. Michała
naukowy,
dydaktyczny
Kleibera z pracownikami
i organizacyjny oraz opra
Politechniki Śląskiej oraz
cowane opinie Senatów
pracownikami instytutów
Politechniki Wrocławskiej
PAN i instytutów resor
i Wojskowej
Akademii
towych na Śląsku miały
Technicznej
uzasadniają
miejsce w ramach róż
w sposób jednoznaczny,
norodnej współpracy na
niebudzący
wątpliwości,
ukowej i organizacyjnej,
przyznanie przez Senat
zwłaszcza w obszarze nauk
Politechniki Śląskiej tytu
obliczeniowych, w tym w
łu Doktora Honoris Causa
problematyce związanej z
Profesorowi
Michałowi
modelowaniem i symula
Kleiberowi
jednemu
cją komputerową. Należy
z najwybitniejszych pol
z całą mocą podkreślić
skich uczonych, o bardzo
otwartość i chęć dzielenia
wysokiej renomie między
się wiedzą oraz życzliwość
narodowej, w zakresie no
Profesora we wszystkich
woczesnej mechaniki kon
tych kontaktach.
strukcji i materiałów oraz
Prof. Michał Kleiber jest
zastosowań współczesnych
Prof. Michał Kleiber, Doktor Honoris Causa
znany z szerokich zainte
technik
komputerowych
Politechniki Śląskiej
resowań, które wychodzą
w różnorodnych obszarach
poza wąski zakres zagad
nauki i techniki.
nień naukowych, a dotyczą
Tytuł
Doktora
Honoris
strategii rozwojowej nauki,
Causa
Politechniki
zwłaszcza nauk technicznych oraz wpływu nauki na
Śląskiej został przyznany Profesorowi Michałowi
rozwój cywilizacyjny Polski. Uważa on, że termin
Kleiberowi za niezwykle bogatą, różnorodną i efek
„społeczeństwo wiedzy, umiejętności i przedsiębior
tywną pracę naukową, edukacyjną i organizacyjną
czości” jest realnym celem i wyzwaniem, które stoi
na rzecz środowiska naukowego, za szerokie, wielo
przed polskim społeczeństwem.
letnie kontakty z pracownikami Politechniki Śląskiej
Prof. Michał Kleiber kierował pracami merytorycz
w ramach różnorodnej współpracy naukowej i orga
nymi Narodowego Programu Foresight - Polska
nizacyjnej. zwłaszcza w obszarze nauk obliczenio
2020, w ramach którego opracowano 5 wariantów
wych oraz jego otwartość, chęć dzielenia się wiedzą
i życzliwość.
rozwoju Polski.
Jest bardzo aktywny i znany z tego, że często pu
blicznie wyraża swoją głęboką troskę i obawy zwią
Prof. Tadeusz Burczyński
zane z należytym, godnym naszych ambicji i aspira
cji intelektualnym i innowacyjnym rozwojem kraju.
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Inwestycje na Politechnice
Śląskiej w latach 2009-2011
W ostatnim okresie Politechnika Śląska przeżywa
prawdziwy boom inwestycyjny. Inwestycje infrastrukturalne
realizowane są zarówno w skali ogólnouczelnianej,
jak i przez poszczególne wydziały i inne jednostki
uczelniane. Poniżej przedstawiamy inwestycje
zrealizowane na Politechnice Śląskiej w ciągu
minionych trzech lat. Niektóre z nich znajdują się
jeszcze w końcowej fazie realizacji.
Paweł Doś

1. Now y budynek W ydziału A rch ite k tu ry
G liw ice, ul. Ks. M. S trzo d y 10 (b y ły Stu d e n cki Dom K u ltu ry)
Budynek byłego Studenckiego
Domu Kultury został wyłą
czony z użytkowania. Prze
znaczony
został
następnie
na cele dydaktyczne, dzięki
czemu mógł uzyskać dotację
celową Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na mo
dernizację. Oprócz pełnienia
funkcji dydaktycznych i badaw
czych Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej w budynku
organizowane będą wystawy,
warsztaty, przedstawienia te
atralne czy koncerty.
Koszt inwestycji wyniósł 10
min 629 tys. zł, z czego 10
min pochodziło z dotacji ce
lowej
Ministerstwa
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Prace remontowe objęły m.in.
wymianę stropów, wymianę
konstrukcji dachu, oczyszczenie
elewacji i uzupełnienie brakujących detali, wymianę okien, odtworzenie okien zamurowanych oraz wykonanie nowych
instalacji. Zmodernizowany budynek otwarto uroczyście 30 września.
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2. Centrum Z a rząd zan ia Projektam i
G liw ice, ul. Banacha 10

W willi po byłym przedszkolu,
ulokowanej w centralnym miejscu
dzielnicy akademickiej, znalazła
siedzibę nowa jednostka uczelni Centrum Zarządzania Projektami,
która powstała 1 grudnia 2010
roku. W jej skład wchodzi sześć
biur zajmujących się pełną obsłu
gą administracyjną i finansową re
alizowanych na uczelni projektów
badawczych i edukacyjnych.
Koszt remontu w kwocie 1 min
660 tys. zł został pokryty ze środ
ków własnych uczelni.
Zarówno wnętrze, jak i elewacja
budynku zostały gruntownie wy
remontowane, założone zostały
nowe instalacje i zakupiono nowe
wyposażenie.

3. C entrum K ultury Studenckiej „M ro w isk o "
G liw ice, ul. P szczy ń sk a 85 (b yła stołó w ka stu d e n ck a )
Obiekt przeznaczony został na siedzibę Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej oraz wszystkich organizacji
studenckich i kulturalnych działających na Politechnice Śląskiej. Znalazł się w nim także klub studencki Spiralh oraz
teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której odbywać się będą koncerty czy przedstawienia teatralne.
Koszt remontu wyniósł 8 min 553 tys. zł, został pokryty z budżetu uczelni.
Gruntowny remont obiektu objął elewację i przebudowę wnętrza. Została wykonana termomodernizacja, wymieniono
okna i drzwi, przesunięto część ścian, założono nowe instalacje. Przebudowane zostało także wejście do budynku.
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4. Now y bu dyn ek W ydziału O rg an izacji i Z arząd zan ia
Zab rze, ul. R oosevelta 32
Inwestycja polegała na modernizacji kolejnego budynku (B ) znajdującego się na terenie zabrzańskiego kampu
su Politechniki Śląskiej. Modernizacja wykonana została przez miasto Zabrze. Była współfinansowana przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt modernizacji wyniósł 16 min 698 tys. zł, a w y
sokość uzyskanego dofinansowania - 13 min 581 tys. zł.
Modernizacja objęła wyremontowanie i zaadaptowanie 30 sal seminaryjnych i dydaktycznych, 3 laboratoriów kom
puterowych oraz budowę parkingu. Dobudowane zostały także klatki schodowe, winda i przeszklony łącznik z bu
dynkiem sąsiednim (C). Budynek otwarto uroczyście 5 października 2011 r.

5. N au ko w o -D yd aktyczn e Centrum N ow ych T ech n olog ii
O kolica ulic: Zim n ej W ody, K o n a rskie g o i W incentego Pola
W budowanym obecnie obiekcie znajdować się będą pomieszczenia laboratoryjne i dydaktyczne trzech jednostek
Politechniki Śląskiej: Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz
Instytutu Fizyki. W Centrum realizowane będą prace naukowe oraz dydaktyczne w strategicznych kierunkach z punktu
widzenia gospodarki kraju.
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kwota dofi
nansowania wynosi 66 min 826 tys. zł. Środki niekwalifikowane pokrywane przez uczelnię wynoszą 1 min 618 tys. zł.
Obiekt będzie składał się z dwóch brył: od strony północnej - siedmiokondygnacyjnego bloku, zawierającego pomiesz
czenia dydaktyczno-naukowe oraz od strony południowej - trójkondygnacyjnego bloku zawierającego pomieszczenia
laboratoryjne. Pomiędzy nimi znajdą się przeszklone dziedzińce.
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6. Śląska Biofarm a
G liw ice, ul. K rzyw o u ste go
Projekt realizowany jest przez konsorcjum o tej samej nazwie, utworzone w kwietniu 2007 r. przez Politechnikę
Śląską, Centrum Onkologii, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski. Projekt „Śląska Biofarma” reali
zowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale
badawczym” . Jego wartość wynosi łącznie 89 min 840 tys. zł, w tym 74 min 607 tys. zł to wydatki na zakup aparatury
z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności członków konsor
cjum Biofarma w obszarze biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki Umożliwić ma to stworzenie w południowej
Polsce sieci zintegrowanych i ściśle współ
pracujących specjalistycznych laborato
riów badawczych w oparciu o jednostki
już posiadające ogromne doświadczenie
w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii
i bioinformatyki.
Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadze
nie inwestycji budowlanych oraz zakup
aparatury naukowo-badawczej.
W zakresie inwestycji budowlanych na
Politechnice Śląskiej wykonana została
kompleksowa modernizacja budynku bio
technologii wchodzącego w skład kom
pleksu budynków Wydziału Chemicznego
przy ul. Krzywoustego łącznie z całkowitą
przebudową łącznika. Zgodnie z harmo
nogramem osiągnięto dotychczas 69 proc.
realizacji projektu. Zakończenie projektu
planowane jest do końca 2012 r.

7. Centrum Za a w a n so w a n ych T ech n o log ii M ateriałow ych, Robotyki
i T ech n o log ii U bytkow ych W ydziału M echaniczneg o T ech n o lo g iczn e g o
G liw ice, ul. W rocław ska 2
Inwestycja została ukończona w 2009 r. Jej koszt wyniósł 2 min 22 tys. zł. Pokryty został z dotacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 1 min 936 tys. oraz funduszu inwestycyjnego jednostki w kwocie 81 tys. zł.
W ramach prac remontowych została zlikwidowana część przegród wewnętrznych, zostały zmodernizowane instalacje:
CO, wodna, kanalizacyjna oraz elektryczna, wykonano instalacje klimatyzacji i wentylacji oraz wody lodowej,
odnowiono i uzupełniono ubytki elewacji z cegły klinkierowej, wykonano nowe pokrycie dachowe z dachówki oraz
nową klatkę schodową.
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8. M odernizacja sal a u d yto ryjn ych W yd ziału A u to m atyk i, Elektron iki
i In fo rm a tyk i o raz stw o rze n ie laboratoriu m w irtu aln eg o latania
Gliwice, ul. Akademicka 16
Inwestycja polegała na komplekso
wej modernizacji i przebudowie sal
audytoryjnych Wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki
Śląskiej oraz stworzeniu laboratorium
wirtualnego latania.
Inwestycja jest realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013. Koszt całkowity wyniósł 12 min
500 tys. zł a poziom dofinansowania 85
proc. Wkład własny wydziału wyniósł
1 min 865 tys. zł
Zakres prac objął przebudowę naj
większych sal dydaktycznych wydziału
(audytoria A, B i C) wraz z instala
cjami. Ponadto w ramach projektu
utworzone zostało laboratorium wir
tualnego latania, co umożliwi uczelni
poszerzenie oferty kształcenia o nową
specjalność: informatyczne systemy
w lotnictwie. W ramach tej części pro
jektu zakupione zostały innowacyjne
symulatory lotów (14 sztuk).

9. Now e labo rato ria na W ydziałach: M atem atyki S tosow anej
o raz A u to m atyk i, E lektron iki i In form atyki
Gliwice, ul. Kaszubska 23 oraz ul. Akademicka 16
Celem projektu jest utworzenie trzech laboratoriów multimedialnych, w których prowadzone będą zajęcia dydak
tyczne oraz wdrożona zostanie pilotażowa wersja platformy interaktywnego wspomagania nauczania przedmiotów
ścisłych z wykorzystaniem technik zdalnej edukacji oraz dostosowanie zaplecza dydaktycznego do potrzeb osób
niedowidzących oraz niewidomych.
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ra
mach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
Wartość projektu wynosi ponad
2 min zł, a dofinansowania ponad
I min 700 tys. zł.
Zakres prac objął remont i ada
ptację laboratoriów, zakup no
woczesnego sprzętu komputero
wego, multimedialnego, specjal
nego sprzętu dla osób niepełno
sprawnych i oprogramowania,
a także uruchomienie platformy
edukacyjnej ActiveMath.
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10. Budow a Laboratorium N au k o w o -D yd ak tyczn eg o N anotechnolog ii
i T echno log ii M ateriałow ych (LA N A M A TE)
Gliwice, ul. Towarowa 7
Inwestycja polega na budowie i wyposażeniu nowoczesnego i unikatowego Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego
Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, stanowiącego bazę dla kształcenia studentów i doktorantów oraz realizacji
badań naukowych w zakresie technologii i w skali póltechnicznej przez pracowników naukowych Instytutu Materiałów
Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt projektu
wynosi 23 min 500 tys. zł. W zakres prac wchodzi wyburzenie dotychczasowej hali, a także zaprojektowanie, budowa
i wyposażenie nowej hali laboratorium.

11. M odernizacja i d o p o saże n ie laboratorió w badania i kształtow ania
m ateriałów in żyn iersk ich Politech niki Śląskiej (M ERM FLEG)
Gliwice, ul. Konarskiego 18
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej i doposażenie w pomoce naukowe zespołu
laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich i biomedycznych ulokowanego w Instytucie Materiałów
Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita
wartość projektu wynosi: 10 min 249 tys. zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pokrywa 85 proc kosztów, czyli
8 min 712 tys. zł, zaś wkład własny wynosi 15 proc., czyli 1 min 537 tys. zł
Działania obejmują modernizację infrastruktury i likwidację barier dla osób Niepełnosprawnych; wyposażenie
Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w pomoce naukowe; wyposażenie Laboratorium
Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej, instalacja i uruchomienie infrastruktury ICT do obsługi
Zespołu Pracowni oraz wyposażenie Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.
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12. Lab oratoriu m In żyn ie rii Pow ierzchni
Katowice, ul. Krasińskiego 8
Uruchomione w 2009 r. nowe Laboratorium Inżynierii Powierzchni zostało sfinansowane ze środków inwestycyjnych
uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 1 min 200 tys. zł.
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę zakupioną z projektów badawczych: zamawianego,
kluczowego i strategicznego.
Obecnie w Laboratorium w ramach projektu z obszaru obronności i bezpieczeństwa uruchamiana jest nowoczesna
instalacja do wytwarzania powłok żaroodpornych, finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
kwotą 5 min 200 tys. zł. Opracowywane są nowe procesy technologiczne oraz nowe typy powłok ochronnych dla
elementów wojskowych i cywilnych silników lotniczych.

13. P rzeb udow a budynku
starej kotłow ni na Centrum
B a d a w czo -Ed u k a cyjn e
W ydziału In żyn ierii
M ateriałow ej i M etalurgii
Katowice, ul. Krasińskiego 8
Celem inwestycji była odbudowa i moderniza
cja starej kotłowni z przeznaczeniem na nowo
czesne Centrum Badawczo-Edukacyjne, które
ukierunkowane będzie na prowadzenie badań
naukowych nad nowymi materiałami i techno
logiami ich wytwarzania oraz kształcenie w ob
szarze inżynierii materiałowej.
Inwestycja
została
sfinansowana
przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
kwotą 4 min 400 tys. zł.
Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe,
konstrukcyjno-montażowe, wykonanie nowych
konstrukcji, montaż stolarki okiennej, wykona
nie instalacji energetycznej, gazowej i wodno
kanalizacyjnej.
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14. Przebudow a budynku przy ul. Tow arow ej na p o trze b y d yd aktyczno-Iaboratoryjne W ydziału In żyn ie rii Ś rod ow iska i Energetyki
G liw ice, ul. Tow arow a 5
Adaptacja budynku została wykonana na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne Katedry Technologii i Urządzeń
Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Inwestycja związana była z przeznacze
niem terenu, na którym znajdowały się dotychczas pomieszczenia laboratoryjne Katedry przy ul. Zimnej Wody pod
budowę Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej.
Łączna kwota dotacji przyznanej na ten cel w latach 2010-2011 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wyniosła 1 min 822 tys. zł
Wykonano modernizację gospodarki wodno-ściekowej, częściową rozbiórkę budynku, przebudowano część ścian
działowych, schodów, wymieniono więźbę dachową, ocieplono dach, zaizolowano i ocieplono ściany, wyposażono
budynek w kotłownię gazową, instalacje gazu, CO, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjną oraz w instalacje
elektryczne, a także wyposażono laboratorium w stanowiska laboratoryjne, aparaturę i meble.

15. Baza m a g azyn o w o -tra n sp orto w a i w arsztatow a
G liw ice, ul. W rocław ska 2A
Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu na bazę magazynowo-transportową i warsztatowąPolitechniki Śląskiej
w Gliwicach była związana z wyburzeniem budynków i przeniesieniem bazy z terenu przy ul. Zimnej Wody przezna
czonego pod budowę NaukowoDydaktycznego Centrum Nowych
Technologii Politechniki Śląskiej.
Inwestycja sfinansowana zosta
ła z Funduszu Inwestycyjnego
Rezerwy Rektora w kwocie 2 min
693 tys. zł.
Zakres prac objął roboty wybu
rzeniowe i rozbiórkowe, wzmoc
nienie fundamentów i ścian, do
budowę nowych części budynku:
magazynowych, garażowych oraz
biurowych, wykonanie nowych
instalacji: sanitarnych, elektrycz
nych, przeciwpożarowych, CO i
wentylacji.
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16. Klub P ra co w n ik ó w
P o lite ch n ik i Ś lą sk iej
Gliwice, ul. Banacha 3
W latach 2009-2011 w Klubie Pracowników
Politechniki Śląskiej dokonano wielu prac remonto
wych. Wykonany został remont instalacji elektrycznej
oświetleniowej poddasza, remont dachu wraz z ob
róbkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi,
remont przyziemia obejmujący m.in. izolację i osu
szanie ścian zewnętrznych przyziemia, remont wej
ścia głównego, pomieszczeń przyziemia o wartości
oraz remont elewacji i tarasu, wymienione zostało
ogrodzenie wokół budynku, balustrady i kraty, wo
kół budynku wykonana została nawierzchnia z kostki
brukowej. Wartość zadań remontowych wykonanych
w okresie 2009-2011 wynosi łącznie 1 min 69 tys. zł.

17. Parkingi
W 2009 roku utworzono nowy parking przy
ul. Łużyckiej na 219 samochodów. W związku
z planowanym wyłączeniem ulicy Akademickiej
z ruchu samochodowego na terenie dzielnicy akade
mickiej zostały zbudowane cztery parkingi, kolejne
dwa są w trakcie budowy. Oprócz tego powstały tak
że dwa duże utwardzone place, na których bezpłatnie
może parkować blisko 500 aut. W sumie w związku
z zamknięciem ul. Akademickiej na terenie
Politechniki Śląskiej powstało ok. 800 nowych miejsc
parkingowych dla pracowników i studentów uczelni.
Kolejnych 200 jest przygotowywanych.

18. Now e o b licze ul. A k a d e m ick ie j
Celem wyłączenia ul. Akademickiej z ruchu
kołowego jest przekształcenie ulicy i terenów do niej
przylegających w dziedziniec akademicki otoczony
sześcioma wydziałami, a także w atrakcyjną przestrzeń
miejską. Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji
zagospodarowania ul. Akademickiej był zorganizowany
w 2010 roku konkurs architektoniczny dla studentów.
Na podstawie zwycięskich prac zespól architektów
zaprojektował ostateczną koncepcję, którą opracował
dr inż. arch. Tomasz Bradecki.
Obecnie na podstawie nowo powstałej koncepcji
wyłoniona w przetargu firma opracowuje dokumentację
projektową, która ma zostać ukończona do końca
listopada br.
Odmieniona być może już w przyszłym roku ulica Aka
demicka będzie aleją okoloną trawnikami i drzewami.
Na terenie przed budynkami Wydziałów - Architektury oraz Budownictwa powstanie łagodne trawiaste wzniesienie, umoż
liwiające wypoczynek i rekreację. Pojawi się także fontanna. Natomiast w centralnej części dzielnicy znajdować się będzie
plac o nazwie Forum Politechniki Śląskiej, gdzie organizowane będą różnego rodzaju imprezy kulturalne. Utworzone zostaną
również ścieżki rowerowe.
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Pozostałe inw estycje realizow ane na poszczególnych
W ydziałach Politechniki Śląskiej
W yd zia ł A u to m atyk i, E lektron iki i Inform atyki
Na potrzeby badawczych stanowisk laboratoryjnych została wykonana modernizacja infrastruktury budowlanej gma
chu przy ul. Akademickiej 16. Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana na ten cel do 2013
roku wynosi łącznie 6 min 736 tys. zł. Wykonane zostały nowe instalacje (elektryczne, wodno-kanalizacyjne), a także
prace budowlane polegające na remoncie łącznika na III piętrze gmachu.

W yd ział B udow nictw a
Rozpoczął się I etap remontu Laboratorium Wydziału Budownictwa na kwotę ok. 500 tys. zł. - finansowany ze
środków własnych wydziału.

W yd zia ł C h em iczn y
W latach 2009-2010 odbyła się przebudowa i modernizacja laboratoriów w budynku „Czerwonej Chemii” przy
ul. Strzody. Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosiła 1 min 190 tys. zł.
Rozpoczął się remont laboratoriów w budynku przy ul. Krzywoustego 6 - dotacja M N iS W w wysokości 1 min 800
tys. zł.

W yd zia ł E lek tryczn y
Zakończyła się modernizacja laboratorium B 32 przy ul. Akademickiej 10 za kwotę 875 tys. zł pochodzących z dotacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W yd ział G órnictw a i G eologii
Zakończył się kapitalny remont byłej sali 71 w gmachu przy ul. Akademickiej 2A, która została podzielona na trzy
mniejsze sale ćwiczeniowe. Koszt remontu wyniósł 230 tys. zł i pokryty został z funduszu remontów centralnych.

W yd zia ł In żyn ie rii Ś ro d o w iska i Energetyki
Trwa kompleksowa modernizacja gmachu przy ul. Konarskiego 22, przystosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych, modernizacja auli 302, modernizacja oraz doposażenie Laboratorium Techniki Jądrowej, a także
modemizacjasaligimnastycznej. Kosztinwestycji,planowanej domarca2012r. wynosi 5 mln500 tys.zł,zostaniepokryty
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W y d zia ł M e chaniczny T e ch n o lo g iczn y
Została wykonana modernizacja hali odlewniczej przy ul. Towarowej - dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w wysokości 1 min zł.
Wykonana została także modernizacja laboratoriów oraz infrastruktury towarzyszącej w gmachu głównym przy
ul. Konarskiego 18A- dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 1 min 390 tys. zł.

W y d zia ł T ran sp o rtu
Odbył się remont pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych przekazanych przez Wydział Inżynierii Materiałowej.
Koszt remontu wyniósł 275 tys. zł, a wyposażenia laboratoriów 100 tys. zł.

24

BIULETYN

Pasjonująca
architektura
Rozmowa z prof. Jerzym Witeczkiem
z Katedry Projektowania Architekto
nicznego Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej.

P an ie
P ro fe so rze ,
je s t
Pan
zw ią za n y
z P o lite ch n ik ą Ś lą s k ą od w ielu lat. Tu o d b y ł
Pan stu d ia i p racu je od m om en tu ich z a 
k o ń czen ia . Z a p ro je k to w a ł Pan ta k że w iele
o b ie k tó w zn a jd u ją c yc h się w d zie ln ic y a k a 
d e m ick ie j, w p ły w a ją c w b e zp o śre d n i sp o só b
na je j w y g lą d . Ja k zm ie n ia ła się w ciągu tych
kilku d zie się c io le c i a rch ite k tu ra d zie ln icy
a k a d e m ick ie j P o litech n ik i Ś lą sk ie j?
Najpierw pragnę uściślić. Jestem związany z Politechniką
Śląską już ponad 40 lat. Gdy byłem studentem, a potem
młodym pracownikiem, osobą, którą chciałem naśla
dować, był mój promotor prof. Zygmunt Majerski. Do
dziś jego zdjęcie wisi w moim gabinecie. B y ł on zresztą
twórcą Wydziału Architektury i jego pierwszym dzie
kanem. B y ł także autorem wielu projektów architekto
nicznych obiektów znajdujących się na Śląsku, w tym
na terenie dzielnicy akademickiej.
Gdy przygotowywałem pod jego opieką pracę dyplomo
wą, zaproponował mi pracę w swojej katedrze. B y ł to
rok 1967. Krótko po tym zasugerował mi także, że powi
nienem odbyć praktykę zawodową. A ponieważ wcze
śniej w 1965 r. przez cztery miesiące byłem w Austrii na
praktyce studenckiej IA E S T E , podczas której poznałem
wiele osób, które namawiały mnie, żebym przyjechał na
dłużej, wobec tego i na staż projektowy pojechałem do
Austrii. Odbyłem go w latach 1968-1969. Pracowałem
wówczas w Wiedniu i w Linz, ale również chodziłem
na zajęcia na Wydział Architektury w Wiedniu. I muszę
przyznać, że wiele podczas tego wyjazdu skorzystałem.
Po przyjeździe z Austrii pierwszym zadaniem, jakie
otrzymałem od prof. Majerskiego, było zaprojektowa
nie łączników pomiędzy domami studenckimi przy ul.
Łużyckiej, które były wówczas budynkami wolnostoją
cymi.
C zy to zn a czy , że prof. M ajerski był o d p o w ie 
d zia ln y za z a g o s p o d a ro w a n ie p rze strze n n e
d zie ln ic y a k a d e m ick ie j?
Poniekąd tak. W tym sensie, że prof. Majerski, jako
uznany architekt, był proszony przez władze uczelni

PAŹDZIERNIK 2011

o zajęcie się obiektami, które posiadała Politechnika
Śląska. Więc on stopniowo dostosowywał te istniejące
budynki do potrzeb uczelni. Kolejnym zadaniem zleco
nym mi przez profesora było natomiast zaprojektowa
nie klubu studenckiego Spirala w budynku Kino-Teatru
X . Został on oddany po remoncie w 1972 roku i muszę
przyznać wywołał u studentów szok. Ale szybko się do
niego przyzwyczaili i polubili. Po Spirali był kolejny
klub - Gwarek, wnętrza bufetów na poszczególnych
wydziałach, a nawet wnętrze statku...
S tatku ? C h o d zi o ten o n a zw ie „P o lite ch n ik a
Ś lą sk a "?
Tak, dziś już oczywiście nieistniejący. Zresztą od po
czątku był to statek pechowy. Chorowali na nim mary
narze, ktoś się zabił, ktoś wpadł do wody, a wszystko
niby z powodu nieudanego wodowania, podczas którego
chrzestna okrętu prof. Cieślak nie trafiła w sznur, do któ
rego przymocowana była butelka z szampanem - i to aż
dwukrotnie.
Z a p ro je k to w a n ie w n ę trza statku to n ie co 
d zie n n e za d a n ie , zw ła szcza dla a rch ite k ta ze
Ś lą sk a...
Rzeczywiście było zupełnie inne od wszystkich moich
wcześniejszych i późniejszych zadań. O wszystkim de
cydowały gabaryty - na statku wszystko jest niewiel
kich rozmiarów, a poza tym każdy przedmiot czy mebel
musi być przymocowany do ścian, sufitów czy podłóg.
W przeciwnym wypadku mogłyby stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób.
Po tej przygodzie ze statkiem miałem okazję projek
tować jeszcze sale rad wydziałów - Mechanicznego,
Chemicznego, Automatyki, wnętrze Rektoratu, Salę
Senatu i wiele, wiele audytoriów na różnych wydzia
łach. Najtrudniejsze do zaprojektowania były te „szkla
ne” na Wydziale Automatyki z uwagi na brak „trady
cyjnych” fundamentów w budynku. Audytoria są więc
jakby zawieszone na palach, na których wzniesiony jest
cały budynek. W kolejnych latach projektowałem także

Hotel Akademicki przy ul. Pszczyńskiej, obecny Dom
Gościnny oraz Dom Pracy Twórczej w Szczyrku.
Do n ajb ard ziej sp e k ta k u la rn y c h p ro je k tó w
Pana P ro fesora zw ią za n ych z d z ie ln ic ą a k a 
d e m ic k ą n a le żą je d n a k : C en tru m E d u k a cjn o K on g re sow e, b u d yn ek T e c h n o p a rk u , b u 
dow ane
o b e cn ie
N a u k o w o -D y d a k ty czn e
C en trum N ow ych T e ch n o lo g ii i now e o b licze
byłego S tu d e n ck ie g o D om u K u ltu ry, w któ
rym ro zp o czę ły się ju ż za jęcia na W y d zia le
A rch ite k tu ry.
Budynek ten był przeznaczony do remontu już wiele lat
temu, ale nie było na niego środków. Obiekt ten nie był
więc remontowany od 1972 roku. Niewiele brakowa
ło, by w ogóle został wyburzony. W latach 70. budynki
eklektyczne czy secesyjne były przecież uznawane za
bezwartościowe. Dlatego istniał problem uzyskania na
wet pozwolenia na remont. Wykonane wówczas eksper
tyzy mówiły o bardzo złym stanie technicznym obiektu,
a przejeżdżające samochody i wysoki w tym miejscu
poziom wody gruntowej sprawiły, że zastanawiano się
w ogóle nad celowością prac remontowych. Zamknięcie
tego obiektu, spowodowane fatalnym stanem technicz
nym i niespełnieniem wymagań pożarowych, było więc
kwestią czasu. Dobrze, że nikomu nic się wówczas nie
stało. Dzięki temu, że rektor zmienił funkcję obiektu na
dydaktyczną i pozyskał środki na wyremontowanie go
z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
remont mógł się rozpocząć.
O becn y rem o n t był w ięc p ierw szym na tak ą
skalę?

Słowo remont nawet nie do końca oddaje skalę prze
prowadzonych prac. To była gruntowna przebudowa
obiektu i to zarówno pod względem funkcjonalnym, jak
i technicznym. Trzon konstrukcyjny tego 120-letniego
gmachu został oczywiście zachowany. Wyróżnić w nim
można część środkową, w której zawsze znajdowała się
duża sala na potrzeby teatrzyku, potem dla kina i teatru,
oraz otaczające ją pomieszczenia - hole, kuluary, zaple
cza sceny, pomieszczenia biurowe czy hotelowe.
Zostały natomiast wymienione wszystkie elementy kon
strukcyjne stropów, wymieniono wszystkie instalacje.
Została wykonana nowa izolacja całego budynku, za
równo pionowa, jak i pozioma, więc również wszystkie
posadzki mają położoną niezależną i odpowiednią izo
lację. Budynek uzyskał więc parametry współczesnego
obiektu, choć pozostaje oczywiście w starej skorupie,
która zresztą także została odnowiona. Mogę więc śmia
ło powiedzieć, że gmach ten nigdy - nawet gdy powsta
wał, nie prezentował się tak okazale, jak obecnie i nie
był wykonany z tak solidnych materiałów. Uczelnia ma
z nim spokój przez co najmniej kolejne 50 lat.
W e w n ą trz z o ry g in a ln y ch e le m e n tó w p o zo 
stała chyb a k o lu m n a d a ...
Tak, pozostał jeden rząd kolumnady, która ma 120 lat,
a która znajdowała się oryginalnie przy centralnym wej
ściu. Chcieliśmy ją zachować, choć była dość mocno
uszkodzona. Z elementów histoiycznych pozostał tak
że fragment sklepienia w holu, jedna klatka schodowa
i fragmenty autentycznego muru, który został wypiaskowany i zakonserwowowany. To właśnie na przykładzie
tego muru widać, jak fatalna była jakość tego obiektu już
na etapie wznoszenia. Ponieważ znajdował się on na kra
wędzi Gliwic - dalej były już tylko stawy - budowano go
więc z byle czego.
A skąd p o m y sł p rze szk o lo n e j ko n d y g n a cji na
I p ię trze g m achu ?
Gdyby budynek pozostał w poprzednim kształcie i miał
tę samą powierzchnię, mielibyśmy kilka sal mniej, niż
mamy obecnie. Poza tym ze względów pożarowych po
trzebne było utworzenie dwóch łączników na I piętrze
- tworzą one teraz dwie sale w tej dobudowanej części.
Nie mówiąc już o tym, że to były najkorzystniej oświe
tlone fragmenty budynku, który jest dość szeroki - po
nad 20-metrowy, a dobre oświetlenie jest przecież do ok.
6 m. Dlatego w części środkowej, żeby nie było w niej za
ciemno, został zaprojektowany otwarty układ z licznymi
przeszkleniami - rn.in. po to, żeby dochodziły tam różne
formy światła bezpośredniego.

Foto M. Szum

Ta c zę ść bu dyn ku zd e c y d o w a n ie w yró żn ia
się sty le m od p ie rw o tn e j bryły b u d yn ku ...

Prof. Jerzy Witeczek w świeżo wyremontowanym
nowym budynku Wydziału Architektury
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I o to chodziło, by ta nadbudówka na I piętrze odróżniała
się od oryginalnego obiektu, ale by jednocześnie tworzy
ła z nim spójną całość. Uważam natomiast, że upodob
nienie tej części do stylu pozostałej części budynku było
by fałszerstwem. Obiekt zachował przecież swój orygi
nalny kształt, a myśmy dołożyli rzecz całkowicie nową.
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Fu nkcja b u dyn ku zo stała zm ie n io n a , w ięc
tak n a p ra w d ę trzeb a było z a p ro je k to w a ć go
od now a. Czy tru d n ie j je s t a d a p to w a ć is tn ie 
ją c e ju ż b u d yn ki dla n ow ych p o trze b niż p ro 
je k to w a ć coś zu p e łn ie n ow ego?
W każdym obiekcie trzeba wiedzieć, co jest w nim naj
ważniejsze i czemu będzie służył. Obiekty, które prze
budowujemy, mimo tego, że są trudniejsze, dają ciekaw
sze efekty. Istnieje już w nich jakiś zalążek, który trzeba
uwzględnić. Na przykład w CEK-u czy Technoparku
istniały już szkielety, których nie można było zmienić,
więc niektórych rzeczy nie można było zaprojektować.
Przy budowaniu takiego obiektu jest to więc zawsze tro
chę łamigłówka, ale dla architekta to na pewno ciekaw
sze wyzwanie. Przy okazji warto wspomnieć, że projekt
budowlany budynku przy ul. Strzody opracowała wyło
niona w przetargu gliwicka firma M A BU D .
Po przeciw n ej stro n ie d zie ln ic y a k a d e m ic 
kiej przy ul. P sz cz y ń sk ie j zn a jd u je się k o 
le jn y św ie żo w y re m o n to w a n y
bu dyn ek,
czyli była sto łó w k a, która zm ien iła się
w C en tru m K u ltu ry S tu d en ckie j „M ro w isk o ".
W zw ią zk u ze zm ia n ą fu n k cji b u dyn ku p rzy
ul. S trzo d y , to w ła śn ie tutaj zn a la zły się s ie 
d zib y S a m o rzą d u S tu d e n c k ie g o i w szy stk ich
o rg a n iza cji stu d e n ck ich P olitech n ik i Ś lą sk iej
o ra z klub S p irala .

O b ie k t ten je s z c z e do n ie d a w n a nie p re z e n 
to w a ł się zb y t o ka zale ...
Budynek by! zaprojektowany w latach 70. przez prof.
Mańkowskiego z Krakowa. W Gliwicach takie stołów
ki powstały dwie, kilka również w Krakowie. Był to ty
powy dla tamtych czasów obiekt o charakterze moder
nistycznym i to na niezłym poziomie. Budynek został
zrealizowany w szkielecie, obudowany jedynie cienką
przegrodą, która miała go chronić od warunków atmosfe
rycznych. Natomiast materiały, których użyto, były, nie
stety, słabe. Podobnie zresztą jak jakość wykonawstwa.
Dlatego dość szybko uległ on dewastacji.
Z d ziw ie n ie budzi ko lo r now ej ele w a cji o b ie k 
tu, która je s t zu p e łn ie cza rn a ...
Wspólnie z dr. Tomaszem Wagnerem, który jest współ
autorem projektu, zależało nam na tym, żeby ograniczyć
stratę ciepła w budynku. Trzeba było zatem zmniejszyć
wielkość doświetleń. To był pierwszy czynnik zmiany
charakteru elewacji. A kolor czarny ma za zadanie sym
bolicznie i radykalnie odciąć nowy obiekt od poprzed
niej funkcji. Obecnie w dzień kojarzyć może się z czar
nym kryształem. Wieczorem natomiast staje się „czarną
dziurą” - zupełnie znika w ciemności. Mam nadzieję, że
studentom taka koncepcja się spodoba i obiekt będzie ko
jarzył im się z miejscem tętniącym życiem studenckim.
Trw a
w ła śn ie
bu d ow a
ko le jn e g o
gm a
chu w edług pro jektu Pana P ro fe so ra N a u k o w o -D y d a k ty czn e g o C en trum N ow ych
T e c h n o lo g ii. S ą s ia d u je on z tzw . tra n s a tla n 
ty k ie m , czyli b u d y n kie m W yd zia łu In ży n ie rii
Ś ro d o w isk a i E n e rg e ty k i, będ ą c n ieja ko je g o
p rze d łu że n ie m w zd łu ż p ro je k to w a n e j d ro g o 
w ej tra s y śre d n ico w e j. Czy to były d e c y d u ją 
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Myślę, że jest to zmiana, na której studenci bardzo sko
rzystali. „Mrowisko” znajduje się przecież w samym
sercu dzielnicy akademickiej a studenci mają do dyspo
zycji większą powierzchnię niż przy Strzody. W nowej
siedzibie można i wystawiać spektakle, i wyświetlać
filmy, nie mówiąc już o organizowaniu różnych imprez
czy koncertów. Również klub Spirala ma dużo większą
powierzchnię, bo ponad 700 m kw. przy ok. 200-300
m kw. w poprzedniej lokalizacji. W poprzednim klubie
była jedna sala, a tu sal jest pięć, każda zaprojektowana

w innym charakterze i z możliwością organizowania od
rębnych imprez.

Sala wykładowo-widowiskowa znajduje się na parterze gmachu
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ce czy n n ik i, które w p ływ a ły na a rch ite k tu rę
tego b u dyn ku ?
Zatwierdzony plan dzielnicy akademickiej wyznaczał
wyraźnie linie zabudowy, których nie można przekro
czyć. 1 taką linią jest przedłużenie budynku Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki. To była maksymal
na granica, do której można było dojść. Od strony trasy
średnicowej oba te budynki będą więc stanowiły niejako
bramę wjazdową do dzielnicy.
Tem u celow i słu ż y ć ma chyb a nie ty lk o p o 
ło że n ie , ale i kszta łt b u d yn ku . Mam na m yśli
sp icz a ste za k o ń c ze n ie b u dyn ku w id o czn e od
stro n y „tra n s a tla n ty k u "...
Zależało mi też, by zachować odpowiednią skalę, żeby
ten nowy budynek nie przytłaczał sąsiadującego z nim
budynku modernistycznego. Na Centrum będą składać
się tak naprawdę dwa ściśle ze sobą połączone budyn
ki - siedmio- i trzykondygnacyjny. Do obiektu będą
prowadziły dojścia z trzech stron - od strony dworca,
centrum miasta i domów studenckich. Ponieważ według
badań natężenia ruchu okazało się, że najwięcej osób
przyjeżdża komunikacją zbiorową lub samochodami,
dlatego główne wejście znajdować się będzie wzdłuż
trasy średnicowej. Wchodząc nim będziemy natykać się
na ten szpic, który będzie mocnym znakiem rozpoznaw
czym tego budynku, podkreślającym jego zadziorność.
Będzie on tak wysoki, jak sam budynek, czyli siedmiokondygnacyjny, całkowicie przeszklony, i bez żadnych
poziomów wewnątrz, gdzie będzie po prostu pusta prze
strzeń, którą stopniowo zapełniać będzie posadzone tam
naturalne drzewo.
W otoczeniu Centrum pomiędzy sąsiadującymi bu
dynkami powstaną trzy odmienne w charakterze place.
Dla miasta, w tym również dla dzielnicy akademickiej,
ważne jest tzw. „pulsowanie” przestrzeni, jej zmienność
polegająca na tym, że przechodzi się przez wąskie przej
ście, by znaleźć się na dużym placu itd. I tak będzie wła
śnie w przypadku przestrzeni dookoła Centrum. Oprócz
tego wewnątrz gmachu pojawiają się trzy niezależne
dziedzińce - dwa rekreacyjne z zielenią oraz jeden wejściowy, trzykondygnacyjny, który pozwoli nam na
zorientowanie się, gdzie się znajdujemy. Na zewnątrz
ten obiekt będzie całkowicie odmienny od tych, które
powstały do tej pory.
No w ła śn ie, d zie ln ica a k a d e m ick a ma o b e c 
nie c h a ra k te r bardzo e k le k ty cz n y . W je j skład
w c h o d zą w ille z o g ro d a m i, sta re p o n ie m ie c
kie g m a ch y szk o ln e , n a stę p n ie o b ie k ty bu 
d o w a n e w latach 50., 60. i 70., a w końcu no
w o c ze sn e b u d yn ki CEK-u czy T e ch n o p a rk u .
Czy to za leta czy w ada tej p rze strze n i?
Według mnie wielka zaleta. Dzięki temu widać rozwój
i Politechniki Śląskiej, i architektury tej dzielnicy. To
znakomicie, gdy jakaś część miasta żyje, wzbogaca się
o nowe obiekty. Widać wówczas ciągłość rozwoju.
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A które z o b ie k tó w zn a jd u ją cych się na tym t e 
renie ceni Pan P ro fe s o r n a jb ard zie j pod w z g lę 
dem a rch ite k tu ry ?
Dla mnie najbardziej wartościowy jest gmach Wydziału
Górniczego. Powstał on w trudnym czasie lat 1948-53.
Profesorowie Majerski i Duchowicz, którzy byli archi
tektami jeszcze przedwojennej moderny, a zostali niejako
przymuszeni do projektowania w duchu socrealizmu, we
dług pewnych ściśle określonych wytycznych, wyszli z tego
zadania obronną ręką. W tym obiekcie widać bowiem do
minujący ogólny zarys modernistyczny i bardzo stonowa
ne elementy socrealistyczne. Budynek natomiast pozostaje
mocny, zwarty, zdecydowany. Ma niezwykle przejrzysty,
czysty do bólu układ funkcjonalny, któiy tak naprawdę cią
gle ma możliwości rozwoju, rozbudowy.
Co ciekawe, a o czym wie niewiele osób, wejście główne do
gmachu miało być usytuowane przy placu Krakowskim, ale
wręcz w ostatniej fazie okazało się, że teren ten nie należy
do uczelni, tylko do miasta. Architekci poszukiwali więc in
tensywnie możliwości innego ulokowania wejścia do tego
obiektu. I znaleźli rozwiązanie podkreślające tę strefę wej
ścia poprzez niejako „wysypanie” schodów na chodnik, co
widać wyraźnie idąc wzdłuż ulicy Akademickiej i zbliżając
się do środkowej części gmachu. Jeszcze w latach 70. stały
tam zresztą dwie lampy, które jeszcze dobitniej informo
wały o tym, gdzie znajduje się wejście. Uważam więc ten
obiekt za najcenniejszy w dzielnicy akademickiej.
P ro szę za tem o u zu p e łn ie n ie m ie jsc na podium
w tej klasy fik acji i w sk a za n ie je s z c z e m iejsca
d ru g ie g o i trz e cie g o w śró d P ań skich u lu b io 
nych b u d yn kó w d zie ln ic y a k a d e m ick ie j.
Na drugim miejscu umieściłbym gmach Wydziału
Budownictwa, powstały również w trudnym okresie na
początku lat 60. według projektu prof. TeodorowiczaTodorowskiego. Pamiętam zresztą wyraźnie, kiedy był
wznoszony, bo do rusztowania znajdującego się przy tym
budynku przypiąłem swój rower, gdy przyjechałem na ro
werze na egzamin wstępny na studia w roku 1961.
Na trzecim miejscu ulokowałbym mimo wszystko główny
budynek Wydziału Architektury, który wykonany został
niejako w duchu brutalizmu, ale reprezentuje również nurt
architektury modernistycznej.

Z a ry z y k u ję rów nież prośbę o w sk a za n ie
obiektu , którego nie d a rzy Pan sym p atią...
Najmniej chyba lubię budynek Wydziału Chemicznego
przy ul. Krzywoustego, czyli tzw. „nową chemię” , który
jest, według mnie, obiektem zupełnie bez wyrazu. Muszę
to stwierdzić mimo tego, że projektował go prof. Zygmunt
Majerski. Nieciekawym budynkiem jest także budynek
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

R o zm aw iał Paw eł Doś
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Przedsiębiorczość w 2011 ro k u

p ra c u ją cy ch

j« s t w M S P

Dwa dni eksperckich debat,
30 paneli tematycznych i ponad
2,5 tysiąca gości z kraju i zagra
nicy to krótkie podsumowanie
jednego z największych spotkań
biznesowych adresowanych do
sektora MSP w Europie Środko
wo-Wschodniej.
I Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw od
był się w Katowicach w dniach
6-7 października.
Katarzyn a W ojtach nio
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Celem przedsięwzięcia było podkreślenie roli małych
i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania inno
wacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwa
gi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem.
W oficjalnej inauguracji kongresu wzięło udział wielu
znamienitych gości, zarówno polityków, jak i z otocze
nia biznesowego, m.in. prezes Rady Ministrów Donald
Tusk, przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof.
Jerzy Buzek, prezydent Katowic Piotr Uszok, marsza
łek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, woje
woda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Moderatorem spo
tkania był Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, która była organizatorem
przedsięwzięcia. Podczas uroczystego otwarcia kongre
su prezes Tadeusz Donocik zapowiedział, że wypraco
wane w efekcie tego dwudniowego spotkania rekomen
dacje zostaną następnie przekazane polskiemu rządowi.
Obecny na otwarciu kongresu premier Donald Tusk
podkreślił, że każdy odpowiedzialny rząd musi stać po
stronie małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ to
właśnie M ŚP są najsolidniejszym fundamentem gospo
darki. - Jeśli z taką dumą mówimy w ostatnich latach,
że Polska potrafiła oprzeć się kryzysowi, to wszyscy
dostrzegamy, jak wielkie znaczenie miało zaufanie we
własne siły polskich małych i średnich przedsiębiorców.
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Premier Donald Tusk

Prof. Jerzy Buzek

Kiedy mówi się o głębokim rynku wewnętrznym albo
prof. Jerzy Buzek, który podzielił się opiniami na temat
0 dużych zasobach, które umożliwiły przeprowadzenie
kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polski przez tę pierwszą falę kryzysu bez szczególnego
Zgodnie z raportem sporządzonym przez C BO S sprze
uszczerbku, to mówi się tak naprawę o waszym wysiłku
daż i zyski wzrosną w 2011 roku w większej liczbie ma
- mówił premier zwracając się do przedsiębiorców.
łych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do roku
Następnie uczestnicy kongresu wysłuchali nagrania
ubiegłego. W centrum kryzysu to bardzo dobra wiado
słów, jakie skierował do nich prezydent R P Bronisław
mość. W opinii małych i średnich firm obecny rok bę
Komorowski, który ob
dzie lepszy niż poprzedni.
jął kongres swoim ho1
Więcej
przedsiębiorstw
norowym patronatem, a
prognozuje wzrost sprze
Jeśli z ta k ą d u m ą m ó w im y w os
który nie mógł wziąć w
daży, zysków, udziałów
nim
udziału
osobiście.
ta tn ic h latach, że P o lska potrafiła
w rynku. Zmniejszył się na
Prezydent twierdził, że roz
tomiast odsetek firm, które
o p rze ć się k ryzys o w i, to w s z y s c y
wój małej i średniej przed
zakończą rok 2011 spad
d o s trze g a m y, ja k w ie lk ie zn a c ze n ie
siębiorczości w minionym
kiem sprzedaży. Z jednej
20-leciu był szansą, którą
strony to efekt rosnącego
m ia ło za u fa n ie w e w ła s n e siły
Polska w pełni wykorzy
popytu, z drugiej - umiejęt
p o lskich m a łych i śre d n ich
stała oraz że w następnych
nego zarządzania kosztami
latach przedsiębiorstwa te
p rze d się b io rcó w .
- zaznaczył. Prof. Buzek
będą nadal siłą gospodar
Donald T u sk podkreślił przy tym, że źróki, szczególne w czasach ___________________________ __________________________ dłem wszelkiego rozwoju
kiyzysu. - Jestem przeko
jest innowacyjność, więc to
nany, że polskie doświadczenie i rozwój małej i średniej
właśnie w tym kierunku powinny podążać polskie małe
przedsiębiorczości w wymiarze europejskim to także
i średnie przedsiębiorstwa.
skuteczny sposób na walczenie ze zjawiskami kryzy
sowymi w Europie. Dlatego z nieskrywaną satysfakcją
Podczas kongresu zostały poruszone również tematy
witam europejski wymiar kongresu i równocześnie pra
związane z nauką. Drugiego dnia odbyła się sesja poświę
gnę wyrazić głęboką nadzieję, że wnioski z dyskusji,
cona współpracy sektora nauki, M SP i samorządu teryto
w której państwo będą uczestniczyli, będą związane
rialnego na rzecz innowacji. Jako przedstawiciel sektora
między innymi z myśleniem, co można zrobić, aby małe
nauki wziął w niej również udział Rektor Politechniki
1 średnie przedsiębiorstwa jeszcze lepiej się rozwijały
Śląskiej prof. Andrzej Karbownik, który wziął udział
i jeszcze lepiej służyły rozwojowi gospodarki wszyst
w panelu pt. „Jak usprawnić dostęp M ŚP do potencja
kich krajów europejskich - mówił prezydent.
łu rynku technologii?” , rozpoczynając go wystąpieniem
Po odtworzeniu nagrania z wypowiedzią Prezydenta
na temat możliwości korzystania przez małe i średnie
głos zabrał Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
przedsiębiorstwa z dorobku naukowego Politechniki
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Rektor prof. Andrzej Karbownik

Śląskiej. Rektor podkreślił, że pomocą służy przed
siębiorcom głównie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Politechniki Śląskiej, omawiając następnie
działalność tej jednostki, a także podjęte inicjatywy. Przygotowaliśmy katalog ofert technologii, czyli bazę
danych, która gromadzi informacje o technologiach,
wynikach badań, innowacyjnych rozwiązaniach opra
cowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej.
Ponadto została stworzona również baza ekspertów,
gromadząca informacje na temat naszych pracowników
naukowych i ich możliwości badawczych i usługowych
oraz baza aparatury specjalistycznej posiadanej przez
uczelnię-mówił Rektor Politechniki Śląskiej.
Tuż po wystąpieniu prof. Andrzeja Karbownika odby
ła się debata, w której udział wzięli także: wiceprezes
Zarządu PED M O S.A. Marek Augustyn, podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan,
Izabela Czeremcha z Regionalnego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Górnośląskiej Agencji Promocji
Przedsiębiorczości S.A. oraz Marcin Gajdziński, dyrek
tor pionu sprzedaży IB M Polska Sp. z o.o.
Paneliści dyskutowali w dużej mierze o przeszkodach,
jakie stoją na drodze owocnej współpracy jednostek
naukowych z MŚP. Dariusz Bogdan wymienił 5 głów
nych barier podawanych przez przedsiębiorców, sto
jących na przeszkodzie współpracy. - Zbyt wysokie
koszty współpracy, brak ofert dla firm takich jak moja,
brak informacji o możliwości nawiązania współpracy,
nieznajomość realiów biznesu przez naukowców oraz
nieznajomość rynku, na którym funkcjonuje firma,
przez naukowców - wyliczał. Podkreślił przy tym, że
jego zdaniem naukowcom nie zawsze zależy na tym,
aby komercjalizować swoje badania. Natomiast zda
niem Marka Augustyna winą nie należy obarczać sfery
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nauki, ponieważ nie każdy naukowiec musi znać się na
biznesie. - Nie można wymagać od ludzi nauki, że będą
jednocześnie biznesmenami i marketingowcami. W sfe
rze nauki drzemie w nas ogromny potencjał, zaś polski
przedsiębiorca jest kreatywny, pracowity i wszech
stronny. Potrzebna jest więc osoba, która skojarzy te
dwie sfery - argumentował. Doda! również, że bardzo
istotną sprawą jest upraszczanie procedur prawnych,
terminologii, tak by dokumenty, które są potrzebne przy
aplikowaniu, były zrozumiałe nie tylko dla prawników,
ale również i przedsiębiorców.
Izabela Czeremcha zwróciła uwagę na to, że istotnym
aspektem jest bezpośrednie docieranie z ofertą do firm.
- Wszelkie działania, które zmierzają do szerszenia in
formacji, czy ze strony uczelni na temat swojej bazy
pomysłów, czy też ze strony firm o potrzebie takiego
wsparcia spowodują większą możliwość sfinansowania
rodzących się innowacyjnych pomysłów - podkreślała.
Rektor prof. Andrzej Karbownik zaznaczył natomiast,
że bardzo istotną sprawą jest także sposób finansowania
badań naukowych. - Uważam, że najszerzej finansowa
ne z budżetu państwa powinny być obecnie projekty ce
lowe, w których liczy się przede wszystkim wdrożenie.
Dają więc one konkretne efekty, dlatego to właśnie one
powinny być preferowane. Równie istotne jest naucza-

Ź ró d łe m w s ze lk ie g o ro zw o ju
je s t in n o w a cyjn o ść, w ię c to
w ła ś n ie w tym k ie ru n k u p o w in n y
p o d ą ża ć p o lsk ie m a łe i śre d n ie
p rze d się b io rstw a .
Prof. Je rz y B u zek

nie studentów przedsiębiorczości i zarządzania projek
tami, szczególnie inżynierów, ponieważ każda innowa
cja jest projektem, którym trzeba umieć zarządzać, a do
tego potrzebna jest odpowiednia wiedza - dodał Rektor.
Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich
Przedsiębiorstw towarzyszyły również Targi Usług
i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
B IZ N E S E X P O , odbywające się w Centrum Kultury
w Katowicach im. K. Bochenek. Jednym z wystaw
ców było również Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Politechniki Śląskiej, które prezentowało
specjalną ofertę skierowaną do sektora małych i śred
nich przedsiębiorstw, dotyczącą usług proinnowacyj
nych, możliwego do udzielenia wsparcia oraz płasz
czyzn współpracy z uczelnią w szczególności pod ką
tem transferu technologii i rozwiązań opatentowanych
na Politechnice.
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K o ntyn uujem y cykl publikacji p ośw ięco nych badaniom naukow ym
p rofesorów P olitech niki Śląskiej.

Informatyka w medycynie
Prof. Andrzej Polański z Instytutu Informatyki Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest z wykształcenia
automatykiem. We wczesnych latach pracy naukowej
zajmował się teorią systemów. Obecnie jednak zajmuje
się wykorzystaniem metod modelowania matematyczne
go do zastosowań medycznych i biologicznych.
K atarzyna W ojtach nio
Prof. Andrzej Polański już od lat ściśle współpracuje
z Instytutem Onkologii w Gliwicach. Jednym z najważ
niejszych wspólnych przedsięwzięć był wieloośrodkowy projekt, którego głównym celem było zainicjowanie
technologii mikromacierzowych, czyli nowoczesnych
technologii biologii molekularnej na Śląsku. Zakupiono
wtedy na potrzeby Instytutu Onkologii jak również in
nych instytucji, między innymi Politechniki Śląskiej, no
woczesny skaner mikromacierzowy, który miał służyć do
badań naukowych.

Po pierw sze: d iag n ostyka
W ramach projektu zostało powołane konsorcjum, w skład
którego weszły śląskie uczelnie: Politechnika Śląska,
Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny,
wtedy jeszcze jako Śląska Akademia Medyczna, oraz
Instytut Onkologii w Gliwicach. Jedna z ważnych czę
ści naukowych projektu była związana z badaniami
prof. Barbary Jarząb z gliwickiego Instytutu Onkologii,
polegającymi na poszukiwaniu sygnatury genowej cha
rakterystycznych cech, które pozwalałyby na diagnosty
kę nowotworów tarczycy. Rola zespołu z Politechniki
Śląskiej, pod kierunkiem prof. Świemiaka, w skład któ
rego wchodził też prof. Polański, polegała na rozwijaniu
i doskonaleniu metod obliczeniowych, informatycznych,
związanych z wykonywaniem i doskonaleniem testów
diagnostycznych. - Aby móc wykorzystać nowoczesne
metody diagnostyczne biologii molekularnej, niezbędne
jest stosowanie bardzo zaawansowanych narzędzi. Są
one jednak wszystkie skomputeryzowane i konieczne
jest opracowanie algorytmów i oprogramowania, które
pozwoli na przeanalizowanie tych danych i wykonanie
potrzebnych obliczeń. Zajmowaliśmy się więc tworze
niem takich procedur i ich doskonaleniem - podkreśla
profesor. Projekt zakończył się sukcesem. Dzięki połą
czeniu badań klinicznych, eksperymentalnych oraz ob
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liczeniowych wykryto bardzo interesujące i możliwe do
zastosowania procedury diagnostyczne, bazujące na ana
lizie danych mikromacierzowych.
Metody analizy obliczeniowej danych dotyczących pro
fili ekspresji genów były dalej rozwijane w projekcie
badawczym „Techniki obliczeniowe w analizie ekspre
sji genów: przetwarzanie i klasyfikacja sprzężeń infor
macyjnych” , którego prof. Polański był kierownikiem.
W projekcie tym systematycznie badano różne metody
tworzenia sygnatur genowych dla różnych typów nowo
tworów. Rozszerzono także, w stosunku do poprzednich
projektów, zakres badań na pole zastosowań ekspery
mentów mikromacierzowych do budowania modeli ge
nowych szlaków sygnałowych.

Jak p rze w id zie ć skutki ra d io tera p ii?
Kolejne dwa projekty, którymi kierował prof. Polański,
realizowane były równolegle, ponieważ były ze sobą
ściśle powiązane. Celem pierwszego z nich była przede
wszystkim analiza radiowrażliwości, czyli analiza po
wikłań wywołanych napromienieniem w trakcie terapii
nowotworów. Drugi natomiast dotyczył budowy bazy
danych wszystkich pacjentów i pacjentek poddawanych
radioterapii, zaś pacjenci, których dane były analizowane
w pierwszym projekcie, również w tej bazie się znajdo
wali.
W przypadku pierwszego projektu zespół prof.
Polańskiego brał udział w budowaniu klasyfikatorów
oraz diagnozowaniu grupy pacjentów. Główne dane do
analizy były otrzymywane z Wielkiej Brytanii przez
zespół prof. Johna Yarnolda, który badał grupę około
stu pacjentek z nowotworem piersi. Zadanie polegało
na przewidywaniu późnych efektów radioterapii, czyli
komplikacji związanych z napromienianiem w trakcie
leczenia nowotworów piersi. - To jest duży problem dla
tego, że u części tych pacjentek na skutek powikłań po
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W p o szu kiw a n iu se kw e n cji DNA
W tej chwili prof. Andrzej Polański kieruje dwoma
grantami ministerialnymi. Oba poświęcone są analizie
sekwencji DNA. --Już od wielu lat interesuję się zastoso
waniem modelowania matematycznego, metod inżynier
skich w biologii czy medycynie. Zainteresowała mnie
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radioterapii rozwijają się
różnego rodzaju choroby,
które w najgroźniejszych
efektach mogą prowa
dzić do paraliżu albo
śmierci - podkreśla pro
fesor. Głównym celem
tego grantu było więc
opracowanie
procedur
diagnostycznych, pozwa
lających przewidzieć u
pacjentki możliwość po
jawienia się takich efek
tów, które mogą się po
jawić po roku czy dwóch
od momentu leczenia
nowotworu, i starać się
później dostosować daw
kę promieniowania do
wyników tych procedur
diagnostycznych.
Równolegle powstawa
ła wspomniana już baza
danych, czyli Europejski
Bank Danych Tkanek
Zdrowych i Nowo-tworowych. Było to bardzo duże
przedsięwzięcie. - Samej bazy danych nie budowaliśmy,
ale zajmowaliśmy się testowaniem jakości oraz kontrolą
jej struktury. Opracowaliśmy różne procedury, np. na
kładki na bazę, które pozwalały na automatyczne gene
rowanie raportów ojej strukturze i zawartości, kontrolo
wały więc jej poprawną budowę. Początkowo mieliśmy
równolegle z kilkoma innymi ośrodkami analizować te
dane, ale stopniowo staliśmy się jedynym centrum, które
dokonywało ich analizy. Pozostałe grupy partnerskie to
byli przede wszystkim biolodzy i zadanie to postanowili
przekazać nam - wyjaśnia prof. Polański.
Grant zakończył się dużym sukcesem, ponieważ
Europejski Bank Danych Tkanek Zdrowych i Nowo
tworowych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
na świecie. Po części na jego bazie powołano światowe
konsorcjum radiogenomiczne, w którego skład weszła
również Politechnika Śląska. Jest to organizacja wielu
jednostek naukowych, której zadaniem jest koordynowa
nie badań związanych z radiogenomikączy też radiotera
pią, m.in. z procedurami stosowania radioterapii przede
wszystkim w nowotworach.
Projekt ten miał na celu realne doprowadzenie do kon
kretnych procedur diagnostycznych, badania w tym kie
runku są więc dalej kontynuowane. Obecnie radioterapii
jest poddawanych ponad 50 proc. pacjentów chorych na
nowotwory, problem przewidywania skutków radiotera
pii jest więc bardzo istotny.

Prof. Andrzej Polański

więc możliwość wykorzystywania informatycznych
technik do badania takich zagadnień, jak asemblacja czy
sekwencjonowanie DNA. Dzięki temu, że w Instytucie
Informatyki są bardzo dobrzy specjaliści z zakresu prze
twarzania tekstów, udało nam się rozwinąć kilka takich
metod - opowiada profesor.
Pierwszy z projektów jest prowadzony we współpra
cy z Instytutem Onkologii, trwa już drugi rok. Jest on
poświęcony wyszukiwaniom sekwencji powtarzają
cych wielokrotnie ten sam motyw, spotykanych w róż
nych miejscach DNA, tzw. sekwencji tandemowych.
Powtórzenia tandemowe są użyteczne przy identyfikacji
na bazie DNA, np. w kryminalistyce lub też przy usta
leniu ojcostwa. Dzięki grantowi zespół pod kierunkiem
prof. Polańskiego stworzył serwis internetowy, który
jest wykorzystywany do wyszukiwania powtórzeń tan
demowych. Prowadzi również prace związane z ich w y
korzystaniem. W tym wypadku stosowane są one przede
wszystkim do badania ewolucji DNA.
Kolejny grant związany jest natomiast z „Projektem
1000 genomów” , którego celem jest zsekwencjonowanie
tysiąca genomów ludzkich i stworzenie obrazu ludzkie
go zróżnicowania genetycznego. Zadaniem zespołu prof.
Andrzeja Polańskiego jest kompresja sekwencji genomowych, wyszukiwanie takich charakterystycznych części,
jak retrogeny czy sekwencje rniRNA, a także stworzenie
bazy danych, która będzie gromadzić dane z „Projektu
1000 genomów” w taki sposób, żeby były łatwo dostęp
ne. Partnerem projektu jest zespół pod kierunkiem prof.
Izabeli Makałowskiej z Wydziału Biologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Póki co, projekt znajduje się w fazie wstępnej, najbliż
sze kilka lat zostanie więc poświęcone na jego realizację.
Na efekty współpracy biologów i informatyków trzeba
będzie jeszcze poczekać, jednak wcześniejsze przykłady
pokazują., że mogą być one imponujące.
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Ecodriving
Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie popularno
naukowe z cyklu „Politechnika na kanapie” odbyło się
11 października w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej.
Tym razem na temat ecodrivingu dyskutowali zasiadający
na tytułowej kanapie eksperci z Wydziałów Transportu
oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.
A g n ieszk a M oszczyńska
ideą., jaka przyświeca organizacji spotkań z cyklu
„Politechnika na kanapie” jest chęć bliższego zapoznania
studentów, pracowników Politechniki Śląskiej oraz wszyst
kich osób zainteresowanych tym, co na co dzień dzieje się
na uczelni - z dorobkiem poszczególnych jej wydziałów.
Spośród ekspertów zaproszonych na spotkanie przez inicja
torkę i koordynatorkę projektu dr Aleksandrę Ziembińską
jako pierwszy głos zabrał dr inż. Aleksander Ubysz
z Katedry Budowy Pojazdów Samochodowych Wydziału
Transportu, który przybliżył zagadnienia związane z ener
gooszczędnym sterowaniem prędkością pojazdu w ruchu
rzeczywistym. Jak zauważył, już w latach 70. i 80. X X wie
ku zastanawiano się, jak oszczędzać paliwo, mimo że było
ono wówczas bardzo tanie. - Urządzano wtedy tzw. rajdy
o kropelce, budowano pojazdy, które na jednym litrze pali
wa potrafiły przejechać nawet 1200 km. Oczywiście były to
pojazdy ultralekkie - wspominał.

jazda na tzw. luzie jest raczej niewykonalna, gdyż
szybko wytracają prędkość - tłumaczył dr Ubysz. Natomiast do ecodrivingu zachęcam tych, którzy mają
duże, ciężkie samochody o dobrym współczynniku
aerodynamicznym. W takich autach, kiedy dajemy na
luz nawet nie czujemy, że zwalniają.

Skala m ikro i m akro
Kolejny gość „Kanapy” prof. Stanisław Krawiec
z Katedry Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu za
uważył, że na ecodriving, podobnie jak na każde inne
zagadnienie, można patrzeć w skali mikro, czyli z per

W rzu cić na luz
Dr Ubysz ecodrivingiem, który wówczas nie miał jeszcze
swojej oficjalnej nazwy, zaczął interesować się w 1981
r. Wysłuchał wtedy referatu dr. Krupcały z Politechniki
Wrocławskiej, który jadąc „maluchem” zużył zaledwie 1,71
paliwa na 100 km. - Do ustanowienia tego rekordu, który
do tej pory nie został prawdopodobnie pobity, specjalnie
przygotowywał swój samochód. Wymyślił też własny styl
jazdy, któiy doskonale realizuje się teraz w ecodrivingu.
Nazwał ten styl metodą impułsowo-wybiegową, a polega
ona na tym, że gdy rozpędzimy już auto do prędkości około
80km/h, wrzucamy „czwórkę” , co stanowi impuls, a potem
dajemy na „luz” i jedziemy dalej aż prędkość spadnie do
50km/h i wtedy znowu wrzucamy „czwórkę” - tłumaczył
profesor.
Od 1974 r. paliwo zaczęło drożeć. Równocześnie coraz
częściej podnoszono kwestie związane z ochroną środo
wiska. Kwestia oszczędności energii zaczęła więc zyski
wać na znaczeniu. Obecnie coraz liczniej powstają szkoły
ecodrivingu. B y jednak stosować tego typu jazdę, należy
znać możliwości swojego samochodu. - Lekkie, małe auta
w naturalny sposób mają małe zużycie i w ich przypadku
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Dr Aleksandra Ziembińską
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T ra n sp o rt w liczbach
Obecnie w województwie śląskim na tysiąc mieszkań
ców przypada 420 samochodów. Według prognoz liczba
ta wzrośnie wkrótce do 520. - N ie chodzi jednak jedynie
0 to, ile samochodów posiadamy, istotna jest również
liczba podróży wykonywanych średnio przez człowieka
w ciągu dnia i długości tych podróży, bo one też obciąża
ją nasz układ - tłumaczył dalej prof. Krawiec. Inżynieria
ruchu zajmuje się właśnie tego typu problemami. Jest to
nauka młoda, bo mierzenie przyrostu ruchu rozwinęło
się ostatnich 50 latach. Niemniej problemy narastają i są
specyficzne dla różnych części świata, Europy i kraju.
Jeździmy bowiem zarówno po drogach lokalnych, jaki
1krajowych czy międzynarodowych.
Podczas spotkania poświęconego ekonomicznym
i ekologicznym aspektom transportu nie sposób było
nie wspomnieć o aerodynamice pojazdów. Kwestię tę
podniósł dr inż, Zbigniew Buliński z Instytutu Techniki
Cieplnej, który przyznał jednak, że odpowiedź na pyta
nie, jak aerodynamika wpływa na ekonomię czy ekolo
gię ruchu samochodowego nie jest jednoznaczna. A duży
wpływ ma na nie przede wszystkim prędkość jazdy.
Kolejne spotkania popularno-naukowe w ramach cyklu
„Politechnika na kanapie” będą odbywać się w drugi
wtorek każdego miesiąca.
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spektywy pojedynczego samochodu, ale również w skali
makro, robiąc bilans zysków i strat. — Bilans zysków tłumaczył - liczony jest dla kierowcy, który jadąc stylem
impulsowo-wybiegowym oszczędza 1-2 litry paliwa.
Bilans strat, liczony natomiast dla całości poruszających
się po drogach, jest zdecydowanie bardziej - z punktu
widzenia społecznego - negatywny.
Przedmiotem zainteresowania inżynierii ruchu są wła
śnie zagadnienia związane z ruchem, czyli z opisem, mo
delowaniem mchu, badaniem funkcji, które opisująjego
zależność od wielu różnych czynników, ostatnio także
czynników ekologicznych. - W tej chwili sterujemy ru
chem w sposób prymitywny przy pomocy sygnalizacji
- tłumaczył prof. Krawiec. - Możemy sterować ruchem
np. z jakiegoś centrum wykorzystując zarządzanie obsza
rowe, gdzie wyznaczamy pewne strategiczne kierunki po
to, żeby organizować i planować potoki ruchu.
Jednocześnie przedstawiciel Wydziału Transportu za
uważa, że w otaczającym nas świecie coraz częściej czas
podróży się wydłuża. Chcąc dotrzeć o godzinie „x ” do
celu musimy wyjeżdżać coraz wcześniej. Granica mię
dzy możliwościami układu, czyli jego przepustowością
- bo jest to pewien parametr infrastruktury technicznej
- a stopniem wykorzystania tej przepustowości jest bo
wiem coraz mniejsza. - Można powiedzieć, że na całym
świecie mamy do czynienia ze swoistym wyścigiem
w transporcie. Są to zmagania między przyrostem infra
struktury, gdyż budujemy nowe drogi, autostrady, wia
dukty czy węzły, a przyrostem liczby samochodów i po
dróży - wyjaśniał.

Tym razem na kanapie zasiedli (od prawej): prof. Stanisław Krawiec (Katedra Inżynierii Ruchu), dr inż. Aleksander Ubysz
(Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych) i dr inż. Zbigniew Buliński (Instytut Techniki Cieplnej)
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
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prof. dr hab. inż.
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prof. dr inż.
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prof. dr inż.
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prof. dr hab. inż.
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prof. dr hab. inż.
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prof. dr hab. inż.
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prof. dr hab. inż.
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prof. dr hab. inż.
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d ziek an 1975-1981
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prof. d rin ż.
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prof. dr inż.
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prof. m gr inż.
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prof. dr hab. inż.
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prof. m gr inż.
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d ziek an 1966-1969

D ziekan 1969-1971

prof. dr inż.
JERZY ZIELIŃSKI

doc. d rin ż.
JÓZEF FLAKOWICZ

prof. dr inż.
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prof. dr hab. inż.
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d ziek an 1971-1973,
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prof. dr hab. inż.
KORNELIUSZ MIKSCH

prof. dr hab. inż.
RYSZARD W ILK

Prof. dr hab. inż.
MICHAŁ BODZEK

Prof. dr hab. inż.
JANUSZ KOTOWICZ

Inżynieria Ś rodow iska
1979-1981

d z ie k a n i 996-2002

d ziek an 2002-2008

d ziek an o d 20 0 8 r.

RYS HISTORYCZNY
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał w 1993 r. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi Uczelni w 1969 r.
w wyniku połączenia Wydziału Mechanicznego Energetycz struktura organizacyjna Wydziału uległa przekształceniu.
nego z Wydziałem Inżynierii Środowiska.
Dokonano połączenia katedr o zbliżonej tematyce nauko
Wydział Mechaniczny Energetyczny został powołany wej i pokrewnej działalności dydaktycznej. Powstały trzy
w 1953 r.Jego organizatorem i głównym twórcą, jak również katedry: Ogrzewnictwa i Ochrony Atmosfery, Wodociągów
pierwszym Dziekanem został prof. Stanisław Ochędusz- i Kanalizacji, Technologii Wody i Ścieków. W 1971 r. nastą
ko. Członkami Polskiej Akademii Nauk z Wydziału Mecha piło ponowne przekształcenie organizacyjne Wydziału. Po
nicznego Energetycznego zostali Profesorowie: T. Hobler, wołany został jeden Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska,
w ramach którego wydzielony
S. Ochęduszko, J. Szargut,
M. Baran oraz A. Burghardt.
został Zakład Ogrzewnictwa,
Wentylacji i Ochrony Atmosfery.
Tytuły Doktorów Honoris Causa
Politechniki Śląskiej z Wydziału
Dokonano zmiany również w kie
Mechanicznego
Energetycz
runkach kształcenia na Wydziale
nego otrzymali Profesorowie:
Inżynierii Sanitarnej. Kierunek
T. Hobler, S. Ochęduszko, J. Szar
kształcenia objął „Inżynierię Śro
gut oraz J. Dietrych. Wydział
dowiska" z dwoma specjalno
M echa niczno-En erg etyczny,
ściami: urządzenia cieplne, zdro
do chwili połączenia się z Wy
wotne i ochrony powietrza oraz
działem Inżynierii Środowiska
zaopatrzenie w wodę i unieszko
w 1993 r., składał się z: Instytutu
dliwienie ścieków i odpadów.
Techniki Cieplnej, Instytutu Ma
W 1981 r. dotychczasowy jeden
szyn i Urządzeń Energetycznych
Instytut Inżynierii Ochrony Śro
oraz Katedry Aparatury Cieplnej
dowiska podzielony został na
i Utylizacji Odpadów.
dwa odrębne Instytuty: Ogrzew
Zalążek Wydziału Inżynierii Sanitarnej tworzyły trzy kate nictwa,Wentylacji i Ochrony Powietrza oraz Inżynierii
dry: Techniki Sanitarnej, Techniki Wodociągów oraz Kana i Technologii Wody, Ścieków i Odpadów. W 1984 r. Wydział
lizacji, które wchodziły w skład kreowanego w 1945 r. Wy Inżynierii Sanitarnej został przemianowany na Wydział In
żynierii Środowiska. W 1991 r. nastąpił rozdział Instytutu
działu Inżynieryjno-Budowlanego.
W kwietniu 1955 r. Zarządzaniem Ministerstwa Szkolnictwa na Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Wyższego utworzony został Wydział Inżynierii Sanitarnej. oraz Katedrę Ochrony Powietrza.W 1998 r. powstała Katedra
Na Wydziale prowadzone były następujące specjalności: Biotechnologii Środowiskowej.
urządzenia cieplne i zdrowotne, zaopatrzenie w wodę
i utrzymanie czystości środowiska, technologia wody
i ścieków oraz inżynieria komunalna.
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NAJNOWSZA HISTORIA
Stworzenie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
w 1993 r. jako nowej jednostki wynikało z pilnej potrze
by kształcenia specjalistów potrafiących działać twórczo
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, których oddzia
ływanie na środowisko naturalne jest minimalne. Drugi
powód wyniknął z potrzeby prowadzenia wspólnych ba
dań naukowych nad nowymi technologiami, których ce
lem jest przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju.
Obecnie na Wydziale pracuje 47 profesorów i doktorów
habilitowanych oraz 105 doktorów.
Wydział od samego początku wprowadzenia kategoryza
cji przez KBN posiada zawsze najwyższą kategorię, obec
nie I. Jest to w Polsce jedyny Wydział z nazwą „inżynieria"
lub„ochrona środowiska" który posiada tę kategorię.
Pierwszym dziekanem nowego Wydziału w latach 19931996 był prof. K. Miksch (d. IŚ).
W latach 1996-2001 dzieka
nem był prof. R. Wilk (d. ME),
a następnie w latach 2001- 2008
prof. M. Bodzek. Obecnie dzieka
nem Wydziału jest prof. J. Koto
wicz.
Liczba
studentów
Wydzia
łu
systematycznie
rośnie.
W roku 2006 było ich 2796 by w
roku 2009 osiągnąć blisko 3000.
Wzrasta również liczba absol
wentów. Co roku wynosi ona
około 450 osób, z czego około
400 przypada na studia dzienne.
Najwyższa jakość kształcenia zo
stała wielokrotnie potwierdzona
przez Państwową Komisję Akre
dytacyjną, która dokonała prze
glądu programów nauczania i
procedur związanych z jakością
kształcenia.
W ostatnich latach odbyła się akredytacja kierunków
Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska i Mechanika
i Budowa Maszyn. W roku 2006 prof. Tadeusz Chmielniak
otrzymał „Buławę Energetyczną" przyznaną przez Zarząd
Główny Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka
i Środowisko.
W roku 2007 nadano prof. T. Chmielniakowi godność
członka korespondenta PAN, a w 2008 otrzymał wyróżnie
nie „Białego Tygrysa", za wybitny wkład w rozwój polskiej
energetyki, przyznany przez Agencję Rozwoju Energetyki.
W roku 2007 odbyła się uroczystość nadania godności
i tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof.
Jerzemu Buzkowi, uhonorowanemu „za wybitny wkład
w rozwój nauki polskiej i europejskiej, tworzenie pro
gramu badawczego UE, umożliwiającego powstanie
wysoko efektywnej i jednolitej europejskiej przestrzeni
badawczej obejmującej nowe kraje członkowskie oraz
niestrudzone promowanie rozwoju czystych technolo
gii węglowych, jako niezbędnego elementu bezpiecz
nego systemu energetycznego Europy". Tytuł Doctora

Honoris Causa został nadany prof. Buzkowi na wnio
sek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
a obowiązki promotora pełnił prof. Andrzej Ziębik. Prof.
Jerzy Buzek jest również absolwentem Wydziału Mecha
nicznego Energetycznego.
W roku 2008 zasłużony pracownik Wydziału, ne
stor polskiej termodynamiki prof. Jan Szargut otrzy
mał tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie. Laudację przygotował
i wygłosił prof. Zygmunt Kolenda. W trakcie uroczystości
prof. Jan Szargut przedstawił wykład pt: „Egzergia jako
miernik strat energetycznych i ekologicznych spowodo
wanych przez nieodwracalność procesów cieplnych".
Kolejny Doktorat Honoris Causa dla pracownika Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki został przyznany prof.
Tadeuszowi Chmielniakowi przez Politechnikę Często
chowską w październiku 2009.
W maju 2011 r. również Senat
Politechniki Śląskiej nadaje prof.
Tadeuszowi Chmielnikowi tytuł
doktora honoris causa za wybit
ny wkład w rozwój nauki pol
skiej, a zwłaszcza dyscyplin zwią
zanych z budową i eksploatacją
maszyn oraz energetyką, za in
spirowanie nowych kierunków
badań w obszarze technologii
energetycznych i wdrażanie ich
wyników, w uznaniu znaczącego
wkładu w rozwój kadr nauko
wych oraz Politechniki Śląskiej.
W listopadzie 2008 odbyła się,
zorganizowana przez Stowarzy
szenie Wychowanków Wydziału
Mechanicznego Energetyczne
go Politechniki Śląskiej, sesja
poświęcona jubileuszowi 45-lecia pracy naukowej dwóch
profesorów: Janusza Wandrasza i Andrzeja
Ziębika. Obaj ukończyli studia w roku 1963 na ówczesnym
Wydziale Mechaniczno-Energetycznym i podjęli pracę
w Katedrze Energetyki Cieplnej pod kierunkiem prof. Jana
Sza rg uta.
Rok później - w 2009 roku odbyły się uroczystości Ju 
bileuszu 70-lecia życia i 45-lecia pracy naukowej, za
służonego pracownika Wydziału i jego długoletniego
dziekana, prof. Michała Bodzka, w którym uczestniczy
ło - oprócz Władz Rektorskich i Dziekańskich - liczne
grono naukowców z terenu całej Polski oraz kolegów
z uczelni i czasów studenckich.
Wydział prowadzi aktywną działalność edukacyjną. Stu
dia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym
i zaocznym. Stworzona została oferta edukacyjna
uwzględniająca studia inżynierskie i magisterskie na kie
runkach: biotechnologia, energetyka, inżynieria bezpie
czeństwa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa
maszyn, ochrona środowiska. Nowością są uruchomio
ne w 2008 roku studia międzykierunkowe: Energy and
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Enironmental Engineering, na których wszystkie zajęcia
prowadzone są w języku angielskim. Studenci studiów
międzykierunkowych zdobywają wiedzę z zakresu racjo
nalizacji procesów wytwarzania i użytkowania energii oraz
techniki inżynierii środowiska mającej na celu minimaliza
cję skutków działalności gospo
darczej i komunalnej na przyro
dę. Taki profil kształcenia wpisuje
się w filozofię zrównoważonego
rozwoju, będącą powszechnie
akceptowaną strategią budowa
nia współczesnej gospodarki.
Uzupełnieniem działalności edu
kacyjnej są liczne studia pody
plomowe.
Wydział angażuje się w przed
sięwzięcia ogólnokrajowe, które
mają zmienić oblicze polskiego
przemysłu w przyszłości. Uczest
niczy m.in. w„Pierwszym Polskim
Klasterze Budownictwa Pasyw
nego i Energooszczędnego" (porozumienie w tej sprawie
podpisał w imieniu Politechniki Śląskiej prof. Zbigniew
Popiołek). W roku 2010 Wydział zaangażował się w pro
gramy „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"
oraz „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej
energochłonności budynków"finansowane przez Narodo
we Centrum Badań i Rozwoju. Dowodem silnego związku
nauki z przemysłem jest kilkanaście patentów uzyskanych
przez pracowników Wydziału w latach 2005-2009. Ogól
na liczba prac naukowobadawczych realizowanych na
Wydziale systematycznie rośnie. O ile w roku 2005 było
ich 100 to w roku 2009 liczba ta wyniosła 150. PracownicyWydziału są członkami i zasiadają w zarządach wielu
europejskich organizacji naukowych m.in.: European Re
search Commubity on Flow, Turbulence and Combustion,
European Membrane Society, Europejskiej Federacji Bio
technologii.
Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki mają
szansę rozwijać swoje umiejętności między innymi dzięki

programowi Erasmus, w którym Wydział aktywnie uczest
niczy, a którego koordynatorem jest prof. Ryszard Białecki.
Erasmus jest flagowym programem dedukcyjnym UE,
który umożliwia rocznie blisko 180 000 studentom naukę
i pracę za granicą. Umożliwia również współpracę pomię
dzy szkołami wyższymi w całej
Europie. Jest to, więc program
nie tylko dla studentów,
ale również dla kadry naukowej
pragnącej rozwijać swoje umie
jętności za granicą i zdobywać
doświadczenie w najlepszych
instytucjach naukowych i dy
daktycznych Europy.
Wydział przykłada dużą wagę
do rozwoju kadry naukowej. Co
roku na Wydziale kilkanaście
osób otrzymuje stopień doktora
i doktora habilitowanego nauk
technicznych, a kilku naukow
ców zostaje profesorami tytular
nymi.
Dla absolwentów studiów technicznych Wydział Inżynie
rii Środowiska i Energetyki organizuje możliwość odbycia
studiów doktoranckich.
Systematycznie rośnie liczba publikacji pracowników
Wydziału. Całkowity wolumen opublikowanych książek
i skryptów wzrósł z 1600 stron w roku 2005 do 2500 w roku
2009. Odnotowano również znaczny wzrost publikacji kra
jowych i zagranicznych.
Wzrosła ich roczna liczba z 400 w roku 2005 do blisko 500
w roku 2009 - w tym publikacji w najlepszych światowych
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej z 25 do ponad 50
rocznie.
Jednostki wchodzące w skład Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki są organizatorami szeregu konferencji
o zasięgu międzynarodowym. W latach 2005 - 2009 było
ich 25. Są również patronami naukowymi czasopism, które
znajdują się na liście czasopism punktowanych Minister
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA
•Posiadanie i utrzymanie przez Wydział pierwszej katego
rii w klasyfikacji przeprowadzonej przez MNiSzW w 201 Or.
• Prowadzenie kształcenia na siedmiu kierunkach: inży
nieria środowiska, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa,
ochrona środowiska, biotechnologia, mechanika i budowa
maszyn, inżynieria środowiska i energetyka (w języku an
gielskim).
•Wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2010r.
dla kierunku Inżynieria Środowiska.
• Uzyskanie statutu kierunku zamawianego dla Inżynierii
Środowiska w 2010r. - kierownikiem projektu jest dr hab.
inż. Krzysztof Loska.
• Przystąpienie Wydziału do międzynarodowego konsor
cjum KIC InnoEnergy.
•W styczniu 2010 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwo
ju podjęło decyzję o finansowaniu zadań badawczych
w ramach strategicznego programu badań naukowych

i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie po
zyskiwania energii". We wszystkich czterech zaakcepto
wanych zadań badawczych uczestniczy Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki. Pierwszym zadaniem jest „Opra
cowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwy
tem C02 spalin. Kierownikiem zadania jest prof. Tadeusz
Chmielniak. Drugie zaakceptowanie zadanie, w którym
uczestniczy Wydział to „Opracowanie technologii spalania
tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowa
nych z wychwytem C02". Kierownikiem części zadania,
w której uczestniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Ener
getyki, PolitechnikiŚląskiej jest prof. Janusz Kotowicz. Kie
rownicy dwóch kolejnych części zadań badawczych w tej
grupie projektów to prof. Andrzej Ziębik i prof. Andrzej
Szlęk.
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•W ramach strategicznego projektu badawczego pt.„Zin
tegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energo
chłonności budynków" z 3 zaakceptific towanych zadań
badawczych aż dwa zostały zgłoszone przez Wydział In
żynierii Środowiska i Energetyki. Kierownikiem zadania
„Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źró
deł energii w budownictwie" jest prof. Joachim Kozioł,
zadania „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków" - prof.
Zbigniew Popiołek.
•W lata 2004-2007 Katedra Technologii i Urządzeń Zago
spodarowania Odpadów uczestniczyła w międzynarodo
wym projekcie badawczym finansowanym przez Unię Eu
ropejską pt. „Rozwój technologii przetwarzania odpadów
tłuszczowych w MSP dla celów
energetycznych".
•Od szeregu lat Wydział uczestni
czy w programach ramowych UE.
W roku 2006 na 24 projekty reali
zowane w ramach 6 PR trzy były
z Wydziału Inżynierii Środowiska i
Energetyki, w roku 2007 w ramach
6 i 7 PR cztery były realizowane na
Wydziale. W roku 2008 na 17 pro
jektów realizowanych w Politech
nice Śląskiej w ramach 6 i 7 PR oraz
Funduszu Badawczego Węgla
i Stali oraz Programu ASIA-LINK
trzy były z Wydziału ISE.
• Kontynuowana jest współpraca
w ramach międzynarodowego
projektu badawczego: Praca zbio
rowa Konsorcjum Polskich Uczelni
pod kierownictwem prof. Marka
Pronobisa: Solutions to limit lowNOx corrosion in boilers. Projekt w
ramach umowy ramowej w zakre
sie prac badawczo rozwojowych
pomiędzy EDF R&D - EDF Polska
• Pracownicy Wydziału otrzymali
szereg nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Ministra Środowiska.
•W roku 2007, na wniosek Wydziału ISE, nadano tytuł Doctora Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Jerzemu
Buzkowi.
•W roku na 2008 nadano tytuł Doktora Honoris Causa Aka
demii Górniczo-Hutniczej prof. Janowi Szargutowi.
•W roku 2009 prof. Tadeusz Chmielniak został Doktorem
Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej, a w 2011 r.
Politechniki Śląskiej.
•W roku 2007 profesorowie Joachim Kozioł, Jan Składzień,
Andrzej Ziębik zostali członkami Komitetu Problemów
Energetyki przy Prezydium PAN, a prof. Jan Składzień se
kretarzem, zaś prof. Tadeusz Chmielniak jego przewod
niczącym. Prof. Ryszard Wilk został przewodniczącym
Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania Pol
skiej Akademii Nauk, a profesor Ryszard Białecki został
wybrany członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania
PAN. W tym samym roku profesorowie Andrzej Nowak
i Ryszard Białecki zostali członkami Sekcji Optymalizacji
i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Metod
Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN.
Prof. Ryszard Białecki został również członkiem Sekcji Me

chaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.
•W roku 2008 prof. Tadeusz Chmielniak został członkiem
korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
-W roku 2008 prof. Jan Składzień został członkiem Zarządu
Głównego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Prof. Tadeusz Chmielniak został powołany na
członka Zespołu Odwoławczego Rady naukowej w Mini
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
•W roku 2011 Prof. Tadeusz Chmielniak został członkiem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
•W latach 2005-2009 pracownicy Wydziału zorganizowali
25 konferencji naukowych o zasięgu światowym i ogólno
polskim. Między innymi były to:
Międzynarodowa Konferencja Na
ukowo -Techniczna
Energetyka Gazowa, Sympozjum
Naukowo - Techniczne Biotech
nologia Środowiskowa (2), Mię
dzynarodowa Konferencja „Numerical Heat Transfer 2005" Insta
lacje Basenowe (2), Sympozjum
Międzynarodowe „SympozjumOn
Combustion Processes", Konferen
cja
Naukowo - Techniczna „Aktual
ne zagadnienia w uzdatnianiu
i dystrybucji wody"(2). Między
narodowa Konferencja Paliwa
z odpadów (2), Technologie
Energetyczne Nowej Generacji,
Konferencja Naukowa" Nowe
Technologie w sieciach i instala
cjach wod - kan"(2), Membrany
i Procesy Membranowe w Ochro
nie Środowiska (3), Letnia Szkoła
Membranowa (2), Letnia Szkoła
Termodynamiki, Międzynarodo
wa Konferencja „Aktualne protee
bierny budowy i eksploatacji ko
tłów", Nowe Technologie Energetyczne, Ogólnopolskie
Sympozjum „Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynie
rii i Ochronie Środowiska", Międzynarodowa Konferencja
„Wentylatory i pompy przemysłowe", Międzynarodowa
Konferencja„Ochrona powietrza w teorii i praktyce", Semi
narium „Nadkrytyczne bloki węglowe - NBW 2008", Mię
dzynarodowa Konferencja,, 21 st International
Conference on Efficiency, cost, optimization, simulation
and environmental impast of energy systems - ecos'08"
•W latach 2005-2009 prowadzone były studia podyplomo
we:
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków,
Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, Au
dyting energetyczny w przemyśle, Gospodarka odpadami.
Higiena i bezpieczeństwo pracy, Nowoczesne technologie
przeróbki osadów ściekowych, Ochrona powierza i zarzą
dzanie środowiskiem, Ochrona środowiska w energetyce
i motoryzacji. Postęp techniczny w wodociągach i kana
lizacji, Techniki ochrony środowiska wobec dyrektyw UE,
Termiczna utylizacja odpadów, Współczesna energetyka
gazowa i gazownictwo.
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Wspólna inauguracja w Rybniku
Tegoroczna inauguracja roku akademickiego w Zespole
Szkół Wyższych w Rybniku odbyła się 17 października.
Jak zwykle nowo przyjętych w poczet studentów przywitali
jednocześnie Rektorzy trzech uczelni: Politechniki
Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego.
A g n ie szk a M oszczyńska

Foto A. Olszówka

Jedenastą już uroczystość inauguracji roku akademic
kiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, będą
cym zamiejscowym ośrodkiem dydaktycznym trzech
renomowanych śląskich uczelni, prowadził w tym roku
Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił natomiast Rektor
Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik, który
podkreślił, że dzięki utworzeniu rybnickiego Zespołu
Szkół Wyższych urzeczywistnił się zamysł umożliwie
nia studentom zdobycia wykształcenia na poziomie wyż
szym w pobliżu miejsca ich zamieszkania. - Na naszych
oczach zrealizowała się idea stworzenia z Rybnika mia
sta akademickiego, oferującego nie tylko znakomite wa
runki lokalowe, ale i wyjątkowy uniwersytecki klimat.
W mieście tym, do niedawna kojarzonym wyłącznie

z górnictwem, ukształtowało się bowiem środowisko
akademickie, oddziałujące w pozytywny sposób na po
zostałe sfery życia społecznego i zmieniające wizerunek
miasta i całego regionu - mówił Rektor.
Jako pierwsza swój zamiejscowy środek dydaktyczny
w Rybniku ustanowiła Politechnika Śląska. Miało to
miejsce w 1962 roku. Niemniej, inicjatywa stworzenia
kampusu akademickiego, obejmującego trzy największe
uczenie regionu, zrealizowana została dopiero na po
czątku X X I wieku. W tym roku mija jedenaście lat od
tego wydarzenia.
Obecnie w rybnickim kampusie na wszystkich trzech
uczelniach kształci się ok. 4,5 tys. studentów na 18 kie
runkach: technicznych, humanistycznych i ekonomicz
nych. Politechnika Śląska oferuje studia na siedmiu kie
runkach.

Kolejny rok akademicki w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku zainaugurowali wspólnie Rektorzy trzech uczelni:
Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Jan Pyka, Uniwersytetu Śląskiego prof. Wisław Banyś
oraz Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik

PAŹDZIERNIK 2011

41

Teleinauguracja
Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Wydziale
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej miała dość
nietypowy przebieg. Podczas uroczystości połączono się
na zasadzie teletransmisji m.in. z European Institute of
TeleSurgery w Strasburgu, skąd prof. Jacąues Marescaux
roztoczył przed świeżo upieczonymi studentami I roku
wizję możliwości, jakie czekają na nich po ukończeniu
tak prestiżowego kierunku studiów.
Agnieszka Moszczyńska
i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Biomechatroniki oraz
Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych.
Na wydziale pracuje 40 nauczycieli akademickich
- w tym 9 profesorów. W trakcie zajęć jednak studenci
będą mieli również okazję zetknąć się z wybitnymi spe
cjalistami świata medycyny, współpracującymi z po
szczególnymi katedrami.
Podczas inauguracji, oprócz tego, że zostały rozdane
indeksy stu pięćdziesięciu nowo przyjętym studentom,
wręczono także dyplomy pierwszym absolwentom kie
runku inżynieria biomedyczna. Do osób gratulujących im
dołączył Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu
w Martinie na Słowacji, który również uczestniczył
w odbywającej się w Gliwicach uroczystości poprzez
transmisję audio-wideo.

Foto M. Szum

Inauguracja odbyła się 30 września i była to dopiero dru
ga inauguracja w historii tego Wydziału. Uroczystość
otworzyła Dziekan Wydziału prof. Ewa Piętka, która w
swoim przemówieniu podkreśliła, że wybór inżynierii
biomedycznej świadczy o wrażliwości na potrzeby czło
wieka osób decydujących się na studia na tym kierunku
studiów. - Jest to kierunek fascynujący, w którym techni
ka wspiera działania lekarzy - poczynając od diagnostyki
poprzez terapię i rehabilitację - mówiła prof. Ewa Piętka.
Inżynieria biomedyczna jest jednym z najmłodszych
kierunków kształcenia, mającym przed sobą ogromne
perspektywy rozwoju. To nowoczesny interdyscyplinar
ny kierunek, łączący wiedzę techniczną z zakresu infor
matyki, elektroniki, mechaniki, materiałoznawstwa oraz
nauki przyrodnicze. - Rozległość wiedzy, jaką podczas
trwania studiów będą musieli wchłonąć studenci inżynie
rii biomedycznej, daje im jed
nocześnie ogromne możliwo
ści zatrudnienia - zapewniała
Dziekan Wydziału.
Kierunek
inżynieria
bio
medyczna
funkcjonuje
na
Politechnice Śląskiej od 2007
roku. Wcześniej prowadzony
był na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki, gdzie
od 1969 roku kształceni są stu
denci na specjalnościach z po
granicza techniki i medycyny.
Wydział Inżynierii
Biome
dycznej Politechniki Śląskiej
istnieje
natomiast
dopie
ro od dwóch lat i jest jedy
nym wydziałem o takiej na
zwie w Polsce. W jego skład
wchodzą
cztery
Katedry:
Informatyki i Aparatury Me
dycznej,
Biomateriałów
Dzięki teletransmisji

z uczestnikami inauguracji roku akademickiego mógł się
połączyć prof. Jacąues Marescaux z European Institute of TeleSurgery w Strasburgu
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Nowy budynek w zabrzańskim
kampusie otwarty
Otwarcie nowego budynku Wydziału Organizacji
i Zarządzania w Zabrzu odbyło się 5 października.
Uroczyste przecięcie wstęgi przy ul. Roosevelta 32
poprzedziła wydziałowa inauguracja roku akademickiego.
A g n ie szk a M oszczyńska

że Zabrze konsekwentnie stawia na rozwój uczelni wyż
szych i w wyraźny sposób staje się coraz bardziej znaczą
cym ośrodkiem akademickim.
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania prof.
Marian Turek składając podziękowania na ręce pani pre
zydent jednocześnie zauważył, że skoro infrastruktura
budowlana wydziału jest już gotowa, kolejnym celem
jest wyposażenie go w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Modernizacja budynku B
Wydziału Organizacji
i Zarządzania została wykonana przez miasto Zabrze
i współfinansowana była przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszt modernizacji wyniósł 16 min 698 tys. zł, a w y
sokość uzyskanego dofinansowania - 13 min 581 tys. zł

Foto M. Szum

W wyremontowanym budynku B zabrzańskiego kampu
su Politechniki Śląskiej, w którym niegdyś mieściły się
koszary, powstało łącznie osiem nowych, przestronnych
sal dydaktycznych, dwanaście sal laboratoryjnych, cztery
pracownie komputerowe, a także biblioteka i czytelnia.
Ponadto dobudowane zostały klatki schodowe, winda
i przeszklony łącznik z sąsiednim budynkiem C oraz
parking. Nowo otwarty obiekt przystosowany jest do po
trzeb osób niepełnosprawnych, zlikwidowano w nim ba
riery architektoniczne, a tablice informacyjne znajdujące
się na każdym piętrze opatrzono napisami w alfabecie
Braille’a.
Prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik
podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się
w projekt modernizacji budynku, podkreśliła również,

Podziękowania na ręce Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik składa Dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. Marian Turek
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Powstał Akcelerator
Technologiczny Gliwice
Konferencja promująca uruchomienie Akceleratora
Technologicznego Gliwice odbyła się 29 września
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.
Celem zainaugurowanego przedsięwzięcia jest doradczo-finansowe wsparcie, a w konsekwencji komercjalizacja
nowatorskich pomysłów i nowopowstających innowacyjnych
firm w województwie śląskim.
A g n ie szk a M oszczyńska
W konferencji oprócz przedstawicieli Parku NaukowoTechnologicznego „Technopark Gliwice” , w ra
mach którego realizowany jest projekt „Akcelerator
Technologiczny Gliwice - wsparcie doradczo-finansówe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyj
nych” , uczestniczyli przedstawiciele firm stworzo
nych na bazie rozwiązań naukowych, związanych
zarówno z Technoparkiem, jak i Politechniką Śląską,
a także reprezentanci wybranych wydziałów uczel
ni. Obecność dziekanów i prodziekanów wydziałów:
Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Elektrycznego,
Mechanicznego Technologicznego oraz Organizacji
i Zarządzania nie była przypadkowa. Jak podkreślił
prof. Jan Kosmol, prezes Technoparku, inaugurowany
projekt jest bowiem ściśle związany z działaniami ba
dawczo-rozwojowymi, realizowanymi na zaangażowa
nych w przedsięwzięcie wydziałach Politechniki.

Sch em at id ealn y
Jak mówił Jacek Kotra, dyrektor Technoparku, dzięki
powołaniu do życia Akceleratora Technologicznego
Gliwice udało się uzupełnić schemat działania
Technoparku wszystkimi obecnymi aktualnie na ryn
ku aktorami. - Mamy obecnie zarówno Centrum
Innowacji i Transferu Technologii, Park NaukowoTechnologiczny, Agencję Rozwoju Lokalnego, jak
i wsparcie ze strony Biura Rozwoju Miasta. Poza tym
mamy to szczęście, że znajdujemy się w specjalnej
strefie ekonomicznej, jednej z największych w naszym
kraju, a także możliwość korzystania z zaplecza nauko
wego Politechniki Śląskiej oraz kilku innych uczelni
z regionu. Do tej pory brakowało nam jednak narzędzia
finansowego, które pozwalałoby nie tylko na szybką
analizę nowo powstałych pomysłów i zdiagnozowanie,
czy są one realne do wdrożenia, ale również na szybki
zastrzyk finansowy, który wspomógłby ich akcelerację.

Będzie to teraz możliwe dzięki stworzeniu Akceleratora
Technologicznego Gliwice - dodał dyrektor Kotra.

Dla kogo?
Akcelerator Technologiczny Gliwice to inicjatywa skie
rowana do pomysłodawców, którzy chcą wdrożyć roz
wiązania innowacyjne poprzez utworzenie nowej firmy
i poszukują wsparcia, zarówno doradczego, jak i finan
sowego, aby doprowadzić swoje przedsięwzięcie do
sukcesu. Pomysłodawcą - jak wyjaśniał Luk Palmen,
specjalista ds. komercjalizacji technologii - może być
każda osoba fizyczna zgłaszająca pomysł na prowadze
nie działalności gospodarczej na bazie rozwiązania inno
wacyjnego. Sam pomysł, czyli koncepcja prowadzenia
działalności gospodarczej, powinien dotyczyć nowej
techniki, produktu lub usługi albo nowego sposobu ofe
rowania już istniejących produktów lub usług na rynku.
- Biorąc pod uwagę doświadczenie i zasoby Politechniki
Śląskiej oraz instytucji badawczych skupionych wokół
niej w pierwszej kolejności narzucając się zagadnienia
z następujących obszarów: elektronika, technologie
związane z powłokami ochronnymi, technologie zwią
zane z medycyną, biotechnologie, technologie proeko
logiczne, technologie informacyjne i teleinformatyka mówił Luk Palmen.

Ja k ?
Projekt finansowany jest ze środków Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie
z założeniami do lipca 2013 r. w Akceleratorze
Technologicznym Gliwice preinkubowanych ma zostać
20 technologicznie innowacyjnych pomysłów. Docelowo
wybranych zostanie pięć projektów, które w postaci spół
ek portfelowych zostaną wprowadzone na rynek.
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12 kroków składających się
na współpracę z Technoparkiem
Gliwice w ramach Akceleratora
Technologicznego Gliwice:
• Zgłoszenie pomysłu z wykorzystaniem
formularza zgłoszeniowego
• Weryfikacja pomysłu według listy
podstawowych kryteriów
• Decyzja o objęciu pomysłu wsparciem
na etapie preinkubacji
• Podpisanie umowy o objęcie wsparciem
na etapie preinkubacji
• Wykonanie analiz prawnych i
ekonomicznych
• Podpisanie warunkowej umowy
inwestycyjnej
• Doprowadzenie pomysłu do gotowości
inwestycyjnej • Podpisanie umowy
inwestycyjnej
• Zgoda Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości na wejście kapitałowe
• Realizacja procedur powołania spółki
portfelowej
• Uruchomienie spółki portfelowej
• Cykliczny monitoring i współpraca
między Technoparkiem Gliwice a spółką
portfelową

Luk Palmen

Zgłaszany pomysł - jako model pewnego biznesu - po
winien opierać się na nowatorskim rozwiązaniu, powinien
stanowić swoistą nowość technologiczną, produktową lub
procesową która pozwoli osiągnąć jego twórcy bądź twór
com pozycję i przewagę na rynku w określonym czasie.
Zastrzyk finansowy w wysokości nawet 700 tys. złotych
dla każdej z pięciu nowo powstałych firm musi się zwró
cić. Nie chodzi bowiem o to, by rozdawać kolejne pieniądze
z funduszy strukturalnych. Chcemy, by wokół wiedzy grupy
inżynierów, którzy mają ciekawe pomysły technologiczne,
kreować pewną bazę, która w przyszłości pozwoli zbudo
wać tzw. fundusz zwrotny —tłumaczył Luk Palmen.

W konferencji uczestniczyli m.in.przedstawiciele kilku wydziałów Politechniki Śląskiej (od lewej):
prof. Jerzy Świder, prof. Teodor Winkler, dr inż. Rafał Cupek oraz prof. Kazimierz Gierlotka
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Zainaugurowano projekt
„Przedsiębiorczość Akademicka
na START"
4 października w Sali Senatu Politechniki Śląskiej odbyła się
konferencja inaugurująca program „Przedsiębiorczość
Akademicka na START”, którego celem jest promowanie
przedsiębiorczości i innowacyjności wśród studentów
województwa śląskiego.
Katarzyna Wojtachnio
W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska
naukowego oraz przemysłu. Spotkanie zainaugurował
Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik
a przewodniczył mu kierownik projektu prof. Jan
Kaźmierczak. Uczestnicy wysłuchali kilku prezentacji,
których celem było przede wszystkim przedstawienie
działań prowadzonych na rzecz przedsiębiorczości aka
demickiej.

Prof. Marek Gzik
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Pierwszą z prezentacji przedstawił prof. Marek Gzik
z Katedry Biomechatroniki Wydziału Inżynierii
Biomedycznej, który przekonywał, że biomechatronika
jest kopalnią pomysłów na biznes. Na potwierdzenie tej
tezy omówił kilka przedsięwzięć, stworzonych przez
naukowców z katedry, które zostały wprowadzone na
rynek, m.in. optoelektroniczny system do analizy ruchu
B T S Smart D, który w połączeniu z platformami dynamograficznymi, zestawem do analizy E M G i kamerami
do rejestracji obrazu video pozwala na kompleksową
ocenę parametrów kinetycznych, kinematycznych i sy
gnału E M G podczas każdego dowolnego ruchu. Innymi
projektami są: system wkładek do obuwia Medilogic,
umożliwiających pomiar rozkładu nacisku na stopy
podczas różnych form ruchu, a także bieżnia do pomia
ru sił reakcji podłoża oraz rozkładu nacisku na stopę
czy też system diagnostyczny dynamicznej oceny po
stawy ciała Zebris. Prof. Gzik opowiedział także krótko
0 działalności naukowej katedry, a niewtajemniczonym
wytłumaczył także, jakimi zagadnieniami zajmuje się
ta dziedzina nauki. - Biomechatronika to mechatroni
ka w odniesieniu do systemów biologicznych. Stanowi
ona interdyscyplinarne połączenie nauk mechanicznych
z elementami biologii i anatomii organizmów żywych
- wyjaśniał. Podkreślił również, że biomechatronika
jest interdyscyplinarną platformą współpracy inżynie
rów tworzących aplikacje o charakterze innowacyjnym
człowieka, zaś inspiracją do rozwoju tej dziedziny na
uki są niepowodzenia w medycynie oraz oczekiwania
poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia.
Innowacyjność projektów można było także zauważyć
w urządzeniach biomechanicznych, które zostały w y
różnione w konkursie „Mój pomysł na biznes” , takich
jak np. system Platfuś, który zdobył I nagrodę w III
edycji konkursu. To interaktywny system do rehabilita
cji wad postawy dla dzieci i młodzieży. Jego szczególną
zaletąjest to, że został on stworzony z myślą o dzieciach
1ich potrzebach. Łączy on rehabilitację z zabawą, dzię
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ki czemu zwykle niecierpliwe dzieci chętnie poddają się
rehabilitacji traktując to jako zwykłą zabawę.
Kolejny referat przedstawił prof. Jan Kosmol, prezes
Technoparku Gliwice, który opowiedział o sposobach
wspomagania przedsiębiorczości przez Technopark.
Prof. Kosmol podkreślił, że głównymi celami spółki
jest wspomaganie procesów inkubacyjnych, transfer
technologii i właśnie promocja przedsiębiorczości. - Na
początku szukamy osób, które posiadają pomysł na biz
nes, a potem dochodzi do procesu inkubacji, w wyni
ku której powstaje technologia. Namawiamy młodych
ludzi, doktorantów, doktorów, aby założyli swoje firmy
specjalistyczne. Oferujemy im specjalistyczny sprzęt
i pomoc w założeniu firmy. Zależy nam na tym, żeby
nowe technologie w naszym regionie się rozwijały podkreślał profesor.
Prof. Kosmol wymienił także projekty realizowane do
2011 roku związane z przedsiębiorczością akademicką.
Był to m.in. projekt „Fundusz stypendiów dla dokto
rantów na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie” ,
realizowany dopiero od dwóch miesięcy. Trzynastu wy
branych doktorantów otrzymało dzięki niemu stypendia
w wysokości 4 tys. zł. na okres 20 miesięcy, przy czym
ich prace doktorskie muszą mieć szczególnie istotne
znaczenie z punktu widzenia rozwoju województwa.
Stypendyści otrzymali również wsparcie w postaci oso
bistego mentora ze środowiska gospodarczego, który
będzie miał za zadanie wspieranie stypendysty przez
cały okres trwania projektu.
Najnowszym projektem Technoparku Gliwice jest akce
lerator technologiczny, który w przyszłym roku będzie
współtworzył i dofinansuje 5 innowacyjnych spółek.
- Chcemy zainwestować w perspektywiczne pomysły
biznesowe. Pomysł na firmę powinien dotyczyć nowej
techniki lub też nowego sposobu oferowania już ist
niejących produktów na rynku - podkreślał prof. Jan
Kosmol.
Prowadzący konferencję prof. Jan Kaźmierczak mówił
z kolei o innowacyjności i transferze technologii jako
kluczowych czynnikach rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce. Zaznaczył, że w naszym kraju jest sporo
chętnych do prowadzenia własnego biznesu, tyle że
nie zawsze opierają się one na pomysłach innowacyj
nych. Prof. Kaźmierczak podkreślił również, że inno
wacyjność jest kluczowym impulsem rozwoju, zaś jej
niedobór w naszym kraju przekłada się na pozycję go
spodarki polskiej. Na potwierdzenie przytoczył dane z
rankingu krajów Unii Europejskiej, gdzie kryterium był
właśnie wskaźnik innowacyjności. Polska na tle innych
krajów nie wypada najlepiej. - W roku 2006 polska go
spodarka plasowała się na 3. miejscu od końca, gorsze
były jedynie Rumunia i Bułgaria, natomiast w 2008 r.
na 5. od końca, mimo że nasz kraj brał już wtedy udział
w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka”
- wyliczał.
Następnie prof. Jan Brzóska z Wydziału Organizacji
i Zarządzania opowiedział o działalności naszej uczel
ni w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Politechnika Śląska stanowi znaczące centrum wiedzy,
kompetencji i potencjału innowacji. Podejmowane
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Prof. Jan Kaźmierczak
i realizowane są działania do zwiększania oraz wszech
stronnego wykorzystania tych cennych i ważnych dla
rozwoju zasobów naszej uczelni. Jednym z nich to dzia
łania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademic
kiej, obejmujące zarówno studentów, doktorantów, jak
i pracowników - podkreślał. Profesor wymienił również
projekty i przedsięwzięcia realizowane w tym zakresie,
m.in. konkurs „Mój pomysł na biznes” , projekty: „Start
- program promocji przedsiębiorczości w uczelniach
wyższych w województwie śląskim” , „Przedsiębiorczy
naukowiec” , „Kreator innowacyjności - wsparcie in
nowacyjnej gospodarki” . Wskazał także organizacje
i instytucje w obrębie naszej uczelni, które wspie
rają przedsiębiorczość akademicką, jak Technopark
Gliwice, Centrum Innowacji i Transferu Technologii ,
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Biuro
Karier Studenckich.
Następnie prof. Brzóska zaprezentował także laureatów
projektu START, którzy zwyciężyli w konkursie na naj
lepsze biznesplany. - Ocenialiśmy przede wszystkim
pomysłowość i przedsiębiorczość, ponieważ to było
głównym celem tego przedsięwzięcia. Pomysły zaś
były bardzo różnorodne. Bardzo zależało nam również
na tym, aby zaktywizować naszych partnerów z uczelni
humanistycznych - podkreślał prof. Brzóska.
Na zakończenie spotkania prof. Jan Kaźmierczak za
znaczył, że zorganizowana konferencja była co praw
da pierwszą w ramach programu „Przedsiębiorczość
akademicka na START” , ale na pewno nie ostatnią. Jak
wynika bowiem z założeń projektu, spotkania tego typu
mają odbyć się przynajmniej cztery.
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Posiedzenie Rady Programowej
Centrum Technologii Obronnych
Już po raz drugi odbyło się posiedzenie Rady Programowej
Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej.
Spotkanie miało miejsce 29 września w Sali Senatu.
Poza członkami Rady wzięli w nim również udział
przedstawiciele instytutów naukowych, przedsiębiorstw
oraz służb wojskowych.
K atarzyna W ojtach nio
Spotkaniu przewodniczył Rektor Wojskowej Akademii
Technicznej generał brygady prof. Zygmunt Mierczyk,
pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej
Centrum. Podczas posiedzenia miało miejsce wiele
wystąpień związanych z bezpieczeństwem i obronno
ścią kraju. Jako pierwszy głos zabrał płk. Józef Wrona
z Departamentu Nauki i Szkolenia Wojskowego MON.
Zaprezentował on misję i cel strategiczny Komitetu
Sterującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
którym jest wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa
państwa, a także przedstawi! najważniejsze zadania, ja
kie stoją przed Komitetem Sterującym. Wyjaśnił rów
nież, na czym polega krajowy program badań.
Następnie dr hab. inż. Andrzej Żyluk z Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie opowie
dział o najnowszych tech
nologiach
stosowanych
w lotnictwie, które zosta
ły przełożone na eksplo
atację sprzętu lotniczego
i statków powietrznych.
Przedstawione
zostały
nowe technologie remon
tu, najnowsze rozwiązania
z zakresu rejestracji i deszyfracji programów lotów
czy też z zakresu systemów
diagnostycznych.
Dr inż. Jan Jabłkowski,
dyrektor Przemysłowego
Instytutu Automatyki i Po
miarów w Warszawie po
zapoznaniu
uczestników
spotkania z genezą robo
tyki mobilnej i historią
PIAP-u omówił konstru
owane w Instytucie robo
ty mobilne z zakresu bez

pieczeństwa. Jednym z nich jest robot rozpoznawczy
Scout, który posiada wiele zastosowań w wojsku, poli
cji czy służbach specjalnych. Kolejny to robot do zasto
sowań bojowych Ibis zaprojektowany specjalnie z my
ślą o wojsku, ważący około 300 kg, posiadający bardzo
wysokie zdolności pokonywania przeszkód. Najnowszy
produkt to taktyczny robot miotany TR M , ważący około
1,5 kg. Posiada on wiele zastosowań. Może zostać np.
wrzucony przez żołnierza na drugie piętro przez okno,
skąd może podawać obraz z kamery. Istnieje także moż
liwość zamontowania na jego grzbiecie plecaka np.
z ładunkiem wybuchowym.
Dr Maciej Kopczyk z Instytutu Metali Nieżelaznych w
Poznaniu opowiadał z kolei o akumulatorach i bateriach
przyszłości, tworzonych w Centralnym Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw, znajdującym się w Instytucie.
Podkreślał, że jest to jedyna jednostka w kraju, która
zajmuje się bateriami i akumulatorami w pełnym za

Spotkaniu przewodniczył Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunt
Mierczyk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej Centrum
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kresie. Zademonstrował, jak wyglądają stosowane obec
nie akumulatory i przedstawił wymagania, jakie powi
nien spełnić akumulator idealny. Opisał również po kolei
wszystkie stosowane akumulatory, wyprodukowane przez
laboratorium i zdradził, jakie nowe typy baterii są obecnie
opracowywane.
0 bezzałogowych platformach lądowych, które można za
stosować w systemach bezpieczeństwa i obronności pań
stwa mówił natomiast prof. Tadeusz Niezgoda z Katedry
Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowej Akademii
Technicznej. Platformy te są budowane w ramach kon
sorcjum R O BO M O B , którego głównym celem jest roz
wój pojazdów bezzałogowych. Konsorcjum powstało
w sierpniu. - Jego zadaniem będzie wspólne działanie
w przygotowaniu i składaniu wniosków w ramach obszaru
tematycznego: rodzina bezzałogowych platform lądowych
do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności
państwa - relacjonował profesor. Całość prac ma zakoń
czyć się do roku 2021.
Na koniec swoją prezentację przedstawili dwaj profe
sorowie z Politechniki Śląskiej: prof. Arkadiusz Mężyk
z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz prof.
Aleksander Nawrat z Wydziału Automatyki, Elektroniki
1Informatyki. Tematem ich wystąpienia były autonomicz
ne uniwersalne platformy gąsienicowe - jeden z projektów
prowadzonych na naszej uczelni w ramach konsorcjum
naukowo-przemysłowego, w skład którego weszły rów

nież: Centrum Produkcji Wojskowych Huty Stalowa Wola,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i firma Wąsko
S.A. z Gliwic.
Prof. Mężyk opowiedział o najnowocześniejszych rozwią
zaniach technologicznych pojazdów specjalnych, które są
stosowane w nowo rozwijanych konstrukcjach pojazdów
wojskowych. W technologie te wpisuje się także wspo
mniany wyżej projekt autonomicznej uniwersalnej platfor
my gąsienicowej oraz projekt wielozadaniowej platformy
gąsienicowej o nazwie Anders.
Prof. Nawrat w swoim wystąpieniu skupił się na zagad
nieniach związanych z autonomicznością i zdalnym stero
waniem platformy, czyli zadaniu, które zostało postawio
ne przed zespołem z Wydziału Automatyki, Elektroniki
i Informatyki przy współpracy z firmą Wąsko SA.
Podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum
Technologii Obronnych wręczono nominację dr. inż.
Ireneuszowi Żmudzińskiemu, dyrektorowi Dywizji Bumar
Elektronika w przedsiębiorstwie Bumar sp. z o.o. na człon
ka Rady.
Po spotkaniu w Sali Senatu uczestnicy spotkania udali się
na poligon wojskowy w Gliwicach, gdzie odbył się pokaz
dynamiczny demonstratora technologii platformy gąsieni
cowej. Uczestnicy spotkania mieli więc okazję przekonać
się osobiście, jak ten pojazd się zachowuje w warunkach
terenowych czy też jaką posiada mobilność.

Wizyta wiceministra Marcina Idzika
Podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i modernizacji Marcin Idzik
był w dniu 4 października gościem Centrum Technologii
Obronnych Politechniki Śląskiej. Wiceminister przybył na za
proszenie prof. Eugeniusza Świtońskiego, dyrektora Centrum
Technologii Obronnych. Podczas spotkania w Sali Rady
Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Świtoński
przedstawił ministrowi projekty związane z bezpieczeń
stwem i obronnością kraju realizowane przez pracowników
naszej uczelni oraz członków Rady Programowej Centrum
Technologii Obronnych. Następnie podsekretarz stanu Marcin
Idzik wraz z pozostałymi uczestnikami spotkania udał się do
budynku Technoparku, gdzie w jaskini 3D został zaprezentowa
ny wirtualny model hybrydowej platformy gąsienicowej. Model
ten został wykonany przez pracowników Politechniki Śląskiej
i firmy I3D w ramach projektu rozwojowego finansowanego
przez MNiSW.
Kolejnym ważnym punktem spotkania był pokaz autono
micznej platformy gąsienicowej, który odbył się na poligonie
w Gliwicach. Wspomniana platforma gąsienicowa została za
projektowana przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi
ły: Politechnika Śląska - lider projektu. Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, WĄSKO S.A oraz Centrum Produkcji
Wojskowej HSW w Stalowej Woli. Prace na platformą prowa
dzone były w latach 2008-2011 w ramach projektu rozwojowe
go MNiSW nr R00004805.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Marcin Idzik
był gościem Centrum Technologii
Obronnych Politechniki Śląskiej
4 października br.

Mariola Jureczko
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Gdzie jesteś Czytelniku?
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej była organizatorem
konferencji pt.: „Gdzie jesteś Czytelniku? Rola i miejsce
biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”,
która odbyła się 29 września 2011 r. w Centrum
Edukacyjno-Kongresowym Politechniki. Jednocześnie
było to XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
K rzy szto f Zioło

Foto S. Folwaczny

W obradach wzięło udział ponad 100 bibliotekarzy
z regionu oraz tak ważnych ośrodków akademickich
jak. Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Lublin, Opole.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. Jan Ślusarek.
Tematyka konferencji skupiała się wokół zagadnień
promocji zasobów i usług bibliotek, pozyskiwania fun
duszy, tworzenia przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni
bibliotecznej, wykorzystania w marketingu narzędzi
elektronicznych, rozwoju kompetencji informacyj
nych, a także badania potrzeb i opinii użytkowników.
Konferencję rozpoczął referat Ew y Stawiarskiej oraz
Małgorzaty Koszembar-Wiklik z Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej, w którym autorki
będące specjalistkami z dziedziny marketingu przedsta
w iły spojrzenie osób spoza środowiska bibliotekarskie
go na metody tworzenia relacji z partnerami biblioteki.
W kolejnych referatach przedstawiano różnorodne me
tody marketingu wykorzystywanego w bibliotekach
(np. niskobudzetowego, partyzanckiego), podkreślając
rolę niekonwencjonalnych metod i technik promowa
nia zasobów i usług przy minimalnych nakładach finan

sowych. Prezentowano strategie promocji stosowane
w macierzystych bibliotekach, wyniki badań ankieto
wych. Wystąpienia w sesji głównej wzbogaciły w y
stąpienia sponsorów z firm EBSC O , A K M E Archive
i Aleph Polska.
W czasie przerwy w obradach uczestnicy konferencji
mieli okazję zwiedzić Bibliotekę Główną Politechniki
Śląskiej.
Po przerwie obrady przeprowadzono w dwóch sesjach
tematycznych. W pierwszej przedstawiono przykłady
dobrych praktyk w zakresie promocji biblioteki na te
renie uczelni oraz metody pozyskiwania sponsorów dla
działań bibliotecznych, wykorzystując doświadczenia
bibliotek: Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, natomiast Danuta
Grabowska i Urszula Długaj z Biblioteki Głównej
Politechniki Śląskiej podzieliły się swoimi doświadcze
niami z pobytów w bibliotekach TU Delft i The Carlos
II University w Madrycie. Swego rodzaju ciekawostką
były zaprezentowane możliwości internetowej platformy
Second Life w promocji zasobów i usług bibliotek.
Równolegle prowadzona druga sesja skupiona była na
możliwościach, umiejętnościach i potrzebach czytel

Sesję plenarną konferencji prowadził Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej Krzysztof Zioło
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ników. Rozwój cyfryzacji wpływa nie tylko na nowe
możliwości gromadzenia zasobów, ale także na sposób
icli wykorzystywania w procesie generowania wiedzy.
Przedstawiono problemy edukacji informacyjnej podkre
ślając różnorodne potrzeby i konieczność dostosowania
oferty edukacyjnej do oczekiwań i poziomu umiejętności
czytelników, oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie
portali społecznościowych w promocji biblioteki. Marta
Zatwardnicka, Agata Swierkot i Marcin Kordecki z na
szej Biblioteki przedstawili wyniki badań potrzeb i ocze
kiwań czytelników przeprowadzone wśród studentów
i pracowników uczelni. Zaprezentowano też działania

biblioteki na rzecz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, podkreślając znaczenie bibliotek uczelnianych
w zaspokajaniu potrzeb czytelników-seniorów.
Na zakończenie obrad autor nieniejszej relacji poprowa
dził dyskusję, w trakcie której uczestnicy zwrócili uwagę
na konieczność podejmowania wielu różnorodnych dzia
łań na rzecz promocji biblioteki, na wynikające z tego
problemy organizacji pracy, zwłaszcza w oddziałach in
formacji naukowej. Zaznaczono rosnącą rolę e-learningu,
jako coraz powszechniejszej metody przygotowywania
czytelników do efektywnego wykorzystywania zasobów
bibliotecznych.

Konferencja CaRe_Tech 2011
W dniach 19-22 września w Ośrodku Wypoczynkowym
„Orle Gniazdo” w Hucisku na Jurze Krakowsko-Częstochow
skiej odbyła się międzynarodowa konferencja CaReJTech
2011 - International Conference on Carbon Reduction
Technologies.
A n d rze j Ksiąd z, S ebastian W erie
Konferencja została zorganizowana przez Instytut
Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w ramach
Projektu R E C E N T (REsearch Center for Energy and New
Technologies), finansowanego przez Unię Europejską ze
środków 7. PR. W konferencji wzięło udział niemal 100
przedstawicieli nauki i przemysłu reprezentujących 18
krajów i 6 kontynentów.
Tematyka konferencji swym zakresem obejmowa
ła zagadnienia związane z technikami i technologiami
ograniczania emisji dwutlenku węgla w sektorze ener
getycznym. Zaprezentowano 6 referatów plenarnych,
wygłoszonych przez wybitnych specjalistów z zakresu
energetycznego wykorzystania węgla, spalania fluidalne
go, spalania biomasy, ograniczania emisji CO,, spalania
tlenowego i odnawialnych źródeł energii. Podczas dzie

sięciu sesji technicznych zaprezentowano 42 referaty, zaś
sesja plakatowa zawierała ponad 30 prac.
Ważnym punktem konferencji była specjalna sesja dla
przedstawicieli przemysłu, w której udział wzięło niemal
20 przedstawicieli branży energetycznej z Polski i innych
krajów europejskich.
W zgodnej opinii osób biorących udział w konferen
cji była ona okazją do nawiązania nowych kontaktów
(i utrwalenia istniejących) pomiędzy naukowcami i prak
tykami zajmującymi się multidyscyplinamą problematy
ką dotyczącą ograniczania emisji CO,.
Z uwagi na spore zainteresowanie oraz na bardzo po
chlebne opinie uczestników na temat poziomu naukowe
go i organizacyjnego, planuje się, iż konferencja CaRe_
Tech będzie imprezą cykliczną.

Uczestnicy konferencji CaReJlech 2011
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Krzepnięcie i Krystalizacja Metali
W dniach 27-29 września 2011 w Cedzynie k. Kielc
odbyła się 52. Międzynarodowa Konferencja „Krzepnięcie
i Krystalizacja Metali”, którą każdego roku organizuje
Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.
Jan Je ziersk i
Konferencja ta jest największą konferencją naukową śro
dowiska polskich odlewników, a jej gośćmi są co roku
przedstawiciele prawie wszystkich ośrodków nauko
wych zajmujących się tą tematyką w Polsce. W tegorocz
nej edycji konferencji udział wzięło łącznie ponad 100
uczestników, w tym goście z TU Ostrava w Czechach
oraz z TU Bergakademie we Freibergu w Niemczech.
W sesjach referatowych oraz posterowych przedstawio
nych zostało łącznie kilkadziesiąt oryginalnych publi
kacji pokrywających swym zakresem tematycznym nie
tylko szeroko pojęte odlewnictwo, ale i zagadnienia po
krewne.
Konferencja od lat jest wydarzeniem towarzyszącym
Targom M E T A L w Kielcach, dlatego część jej obrad
odbywała się w Sali Konferencyjnej Targów Kielce.
Uczestnicy wzięli również udział w uroczystości otwar
cia targów oraz zwiedzali ekspozycje targowe.
Wszystkie pozytywnie zrecenzowane publikacje zostały
wydane w języku angielskim w kolejnym numerze kwar
talnika Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk
„Archives of Foundry Engineering” . Jako że zaintere
sowanie publikacją artykułów było jak zwykle bardzo

duże, ich część opublikowano w specjalnym zeszycie
kwartalnika.
W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie Komisji
Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk, podczas które
go dyskutowano o bieżących sprawach środowiska pol
skiej nauki odlewniczej. Przewodniczący Komisji prof.
Jan Szajnar zwrócił szczególną uwagę na konieczność
szybkiego wspólnego działania całego środowiska dla
utrzymania wysokiej punktacji kwartalnika A F E według
nowych kryteriów oceny. Zachęcał wszystkich do propa
gowania naszego czasopisma jako zwiększającego zna
czenie periodyku, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Tradycyjnym punktem posiedzenia Komisji było roz
strzygnięcie tegorocznej edycji konkursu im. Profesora
Wacława Sakwy na najlepszą pracę dyplomową magi
sterską i inżynierską w dziedzinie odlewnictwa. Do kon
kursu zgłoszonych było wiele prac, których poziom był
tak wysoki, że komisja konkursowa nie miała łatwego
zadania. Ostatecznie zdecydowano o następującym po
dziale nagród w kategorii prac magisterskich:
I nagroda - mgr inż. Anna Nowak-Dudek z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
II nagroda - mgr inż. Grzegorz Woźniak z AG H
III nagroda -mgr inż. Grzegorz Talarek z A G H oraz mgr

W trakcie konferencji odbyto się posiedzenie Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk. Tradycyjnym jego punktem
byto rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu im. Profesora Wacława Sakwy na najlepszą pracę dyplomową
magisterską i inżynierską w dziedzinie odlewnictwa
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inż. Dorota Stormowska z Politechniki Częstochowskiej
Wyróżnienie - mgr inż. Paulina Anna Barańska
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W kategorii prac inżynierskich przyznano wyróżnienia
równorzędne za wspólną pracę dla:
inż. Agnieszki Łaznowskiej oraz inż. Macieja Misiornego
z Politechniki Poznańskiej.
Tegoroczna konferencja była współfinansowana z bu
dżetu projektu „Interaktywna platforma internetowa
kwartalnika Archives of Foundry Engineering” , re
alizowanego z funduszy PO Kapitał Ludzki w ramach
Działania 4.2. W materiałach konferencyjnych znalazło
się opracowanie opisujące założenia, cele i planowane
rezultaty projektu, a materiały promocyjne wręczone
wszystkim uczestnikom konferencji przypominały adres
strony internetowej projektu www.afe.polsl.pl. Podczas
sesji przeprowadzonej w Sali Konferencyjnej Targów
Kielce autor niniejszej relacji przedstawił stronę platfor
my i zachęcał do rejestracji osoby, które do tej pory tego

nie zrobiły. Niemal już kompletna baza danych platfor
my zawiera ponad 2600 artykułów naukowych opubli
kowanych w ramach czasopisma „Archives of Foundry
Engineering” w całej historii jego wydawania. Wkrótce
po zakończeniu imprezy dało się zauważyć, że promocja
platformy i projektu odniosła zamierzony skutek, po
nieważ liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła
o ponad 40 osób, w znakomitej większości uczestników
konferencji.
Tradycją wrześniowego spotkania odlewników staje się
już krótka wycieczka, odbywana w ostatnim dniu jej
trwania. Tym razem jej celem była starówka liczącego
900 lat miasta, jakim są Kielce oraz jego wspaniałe re
zerwaty przyrody.
Podczas krótkiego zakończenia Konferencji jej przewod
niczący a zarazem kierownik projektu platformy A F E
prof. Jan Sząjnar zaprosił wszystkich na kolejną kon
ferencję, którą w tym samym czasie i miejscu odbywać
będziemy w przyszłym roku.

Konferencja Inżynierii Mineralnej

I

W dniach 19-21 września b.r. w Centrum Konferencji
i Rekreacji „Geo-Vita” w Wiśle odbyła się Konferencja
Inżynierii Mineralnej 2011.
Jan Lutyński

Konferencja ta, pod nową nazwą, kultywuje trady
cje Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Kopalin
oraz
Seminarium
Fizykochemicznych
Problemów
Mineralurgii, organizowanych od wielu już lat przez
jednostki Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej. W tym roku orga
nizatorem była Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji
Odpadów Wydziału Górnictwa i Geologii.
W konferencji wzięło udział 103 uczestników w tym
naukowcy z Kanady, Egiptu i Turcji. Uczestnicy krajo
wi to przedstawiciele: Polskiej Akademii Nauk, ośmiu
uczelni, czterech instytutów naukowo-badawczych,
producentów aparatury badawczej, biur projektowych
i producentów urządzeń przemysłowych. W konferencji
uczestniczyli też przedstawiciele zakładów wydobywają
cych i przetwarzających surowce mineralne - rudę miedzi,
cynku i ołowiu oraz węgiel kamienny.
Obrady konferencji odbywały się w trzech sekcjach:
Inżynierii Mineralnej, Fizykochemicznych Problemach
Mineralurgii - Procesy Fizyczne, Fizykochemicznych
Problemach Mineralurgii - Procesy Fizykochemiczne,
w których wygłoszono 57 referatów. Referat pt.: „From
aminę molecules adsorption to aminę precipitate transport

by bubbles: a potash ore flotation mechanism” , inauguru
jący obrady konferencji, wygłosił prof. Janusz Laskowski.
Istotnym akcentem konferencji były jubileusze nesto
rów, którzy poświęcili się pracy naukowej w zakre
sie szeroko pojętych zagadnień inżynierii mineralnej.
80. rocznicę urodzin obchodził prof. Kazimierz Sztaba
z Akademii Górniczo-Hutniczej, współpracujący od wie
lu lat z Katedrą Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,
w tym w dwóch niezwykle ważnych dla kraju projektach:
Międzyresortowym Problemie Badań Podstawowych
M R 1.17 i Centralnym Programie Badań Podstawowych.
75. rocznicę urodzin obchodził prof. Janusz Laskowski
z University of British Columbia w Kanadzie, pracow
nik Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
w latach 1956-1973 oraz Wydziału Górniczego
Politechniki Wrocławskiej w latach 1973-1982. Z kolei
70. rocznicę urodzin świętował prof. Wiesław Blaschke
z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Sylwetki jubilatów, ich dorobek i dokonania przedsta
wili: prof. Barbara Tora z AG H , prof. Jan Drzymała
z Politechniki Wrocławskiej i autor niniejszej relacji. Prof.
Marian Dolipski wręczył prof. Kazimierzowi Sztabie
i prof. Januszowi Laskowskiemu medal 60-lecia Wydziału
Górnictwa i Geologii w uznaniu szczególnych zasług dla
rozwoju Wydziału.
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Czy byłbyś dobrym inżynierem?
W dniu 23 września 2011 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się IV edycja kon
kursu „Czy byłbyś dobrym inżynierem?”, zorganizowana
przez Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki. Wzięły w nim udział drużyny reprezen
tujące 20 szkół z całego województwa śląskiego.
A rk a d iu sz Ryfa
Przed konkursem uczniowie wzięli udział w cieka
wych eksperymentach, przygotowanych przez dokto
rantów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Sprawdzano m.in. właściwości płynów nie-newtonowskich, piasku opierającego się działaniu wody a także jak
działa kamera termowizyjna. Była też okazja do rozmów
z członkami wydziałowych kół naukowych oraz zoba
czenia bolidu Silesian Greenpower.
Konkurs otworzył Prorektor ds. Dydaktyki prof. Stanisław
Kochowski. Wśród zaproszonych gości obecna była pani
Beata Nawrat, reprezentująca
Śląskie Kuratorium Oświaty
w Katowicach. W jury za
siedli profesorowie: Ireneusz
Szczygieł - przewodniczą
cy, Ryszard Białecki oraz
Andrzej Nowak.
Konkurs rozegrany został w
dwóch rundach. W pierwszej
z nich zawodnicy z 20 zespo
łów odpowiedzieli na 7 pytań
zamkniętych oraz musieli się
sprawdzić podczas dwóch
konkurencji
praktycznych.
Walka o wejście do finału
W trakcie
trwała do ostatniego pytania!
W trakcie przerwy przeprowadzony został konkurs dla
publiczności. Trzech najszybszych kibiców, którzy udzie
lili prawidłowej odpowiedzi na zadane przez prowadzą
cego pytanie, otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W finale udział wzięło pięć najlepszych drużyn z pierw
szego etapu. Uczestnicy odpowiadali zgodnie z zasadą:
kto pierwszy, ten lepszy na 5 pytań otwartych. W fina
le najwięcej emocji wzbudziły konkurencje praktyczne.
Zawodnicy musieli zbudować najbardziej wytrzymały
most z tektury, najwyższą wieżę z papieru oraz umożli
wić jajku bezpieczny upadek z wysokości. Finał był bar
dzo zacięty, a zwycięzców wyłoniła dopiero dogrywka.
W niej lepsza okazała się drużyna Prezesów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Jaworzna. Drugie miej
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sce zajęła drużyna Młodzi Inżynierowie, reprezentująca
V III Liceum Ogólnokształcące z Katowic. Trzecie zajęła
drużyna Technicy Magicy - Reaktywacja z Zespołu Szkół
nr I z Kłobucka. O czwarte miejsce również rozegrana
została dogrywka, którą wygrała Samochodówka repre
zentująca Zespół Szkół Mechaniczno Samochodowych
z Bytomia. Piąte miejsce przypadło drużynie Ściślaki z II
Liceum Ogólnokształcącego z Będzina.
Przed ceremonią wręczenia nagród Dziekan Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Janusz Kotowicz
pogratulował
uczestnikom
konkursu i zachęcał do stu
diowania na Politechnice
Śląskiej. Zawodnicy otrzy
mali pamiątkowe dyplomy
oraz zestawy materiałów pro
mocyjnych. Dodatkowo fina
liści otrzymali medale oraz
pamiątkowe trofea.
Na zakończenie jury przy
znało specjalną nagrodę „The
best engineering” za najlep
sze rozwiązanie konstruk
cyjne zastosowane w konku
rencjach
praktycznych, które
konkursu
otrzymała drużyna Prezesów
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Jaworzna za
zbudowanie z tektury mostu, który wytrzymał najwięk
szy ciężar.
Konkurs „Czy byłbyś dobrym inżynierem?” sprawdza
wiedzę uczestników na temat zjawisk zachodzących
w otaczającym środowisku oraz procesów wykorzysty
wanych przez ludzi w technice. Zawodnicy powinni w y
kazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyciąga
nia wniosków oraz intuicją inżynierską. Konkurs został
zorganizowany przez doktorantów Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki pod kierownictwem autora ni
niejszego artykułu.
Więcej na stronie www.itc.polsl.pl/quiz. Zgłoszenia na
V edycję ruszają w maju 2012 r.
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Spotkanie emerytowanych
pracowników uczelni
W sobotę 22 października 2011 r. z okazji
Dnia Edukacji Narodowej w Centrum EdukacyjnoKongresowym Politechniki Śląskiej spotkali się
emerytowani pracownicy naszej uczelni.
M onika Frą cze k-W ie rcig ro ch

Z uwagi na dużą liczbę zaproszonych gości
zorganizowano dwie uroczystości tego samego dnia

Z uwagi na znaczną liczbę zaproszonych gości ko
nieczne było zorganizowanie dwóch uroczystości
tego samego dnia.
Spotkanie rozpoczął Rektor Politechniki Śląskiej
prof. Andrzej Karbownik, który serdecznie powitał
zaproszonych gości, dziękując im przy tej okazji za
lata pracy poświęcone naszej uczelni.
Doroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej miało w tym roku odmienny charakter
niż w latach poprzednich. Zorganizowany został
bowiem koncert zespołu wokalno-instrumentalne
go „Karlik” , który zaprezentował program ludowobiesiadny pt. „Biesiada Śląska” . Znane wszystkim
piosenki, takie jak: „Szła dzieweczka” , „Zachodzi
słoneczko” czy „Karolinka” zachęciły publiczność
do wspólnego śpiewania.
Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstu
nek, podczas którego w miłej atmosferze gawędzili
i wspominali minione lata.

Przed emerytowanymi pracownikami Politechniki Śląskiej wystąpił z koncertem
zespół wokalno-instrumentalny „Karlik”
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Nagrody Ministra Środowiska
Minister Środowiska wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia
naukowo-badawcze.
W dniu 26 września Minister Środowiska prof. Andrzej
Kraszewski wraz z przewodniczącym Komisji Nagród
podsekretarzem stanu dr. Henrykiem Jackiem Jezierskim
wręczył Nagrody Ministra Środowiska za szczegól
ne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochro
ny, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego
zasobów. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej
Ministerstwa Środowiska.
Nagroda Ministra Środowiska przyznawana jest corocz
nie w trybie konkursu naukowcom i zespołom badaw
czym. Wyróżnienia otrzymują prace naukowo-badawcze
z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, które
mają zastosowanie praktyczne.

W bieżącym roku przyznano dwie nagrody indywidu
alne oraz trzy zespołowe. Jedną z nagród zespołowych
przyznano zespołowi w składzie: doc. Piotr Ostrowski
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej oraz mgr inż. Bronisław Pytel i mgr
inż. Mateusz Kubiński z firmy G M Opel w Gliwicach.
Tematem przygotowanego przez nich opracowania była
„Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej na
drodze zarządzania energią z procesów technologicznych
z ograniczeniem zakresu korzystania ze środowiska” .
Wdrożenie określonych w pracy działań pozwoliło na
zredukowanie w fabryce G M Opel w Gliwicach w ostat
nich 4 latach zużycia energii o ok. 35 G W h w skali roku.

Uchwały Senatu
26 września odbyło się XXXI zwyczajne posiedzenie Senatu,
podczas którego przyjęte zostały następujące uchwały:
Uchwałę nr XXXI/259/10/11 w sprawie powołania re
cenzenta do zaopiniowania wniosku Senatu Politechniki
Łódzkiej o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu
prof. dr. hab. inż. Janowi K R Y S IŃ S K IE M U .
Uchwałę nr XXXI/260/10/l 1 w sprawie powoła
nia na roczną kadencję przedstawicieli Samorządu

Studenckiego i Samorządu Doktorantów w skład Komisji
Senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji
Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich, ds.
Studentów i ds. Doktorantów.
Uchwałę nr XXXI/261/10/11 w sprawie zgłoszenia kan
dydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akty normatywne Uczelni
We wrześniu 2011 r. ukazały się następujące akty normatywne
Rektora Politechniki Śląskiej:
Zarządzenie Nr 84/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 20 września 2011 roku w sprawie powołania Rek
torskiej Komisji ds. Kadrowych
Zarządzenie Nr 85/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 21 września 2011 roku w sprawie opłat za kształ
cenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za

56

powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach dokto
ranckich w roku akademickim 2011/2012
Zarządzenie N r 86/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 30 września 2011 roku zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania niektórych rad i komisji
Pismo Okólne Nr 24/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej
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z dnia 6 września 2011 roku w sprawie wyboru na roczną
kadencję przedstawicieli Samorządu Studenckiego oraz
Samorządu Doktorantów do Senatu i Rady Bibliotecznej
Pismo Okólne Nr 25/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania na

roczną kadencję przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów w skład Komisji Senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji Dyscyplinamych ds. Nauczycieli Akademickich, ds. Studentów
i ds. Doktorantów.

Wspomnienia
W spom nienie o dr. inż. Tadeuszu Janiku (1948-2011)
Dr inż. Tadeusz Janik nauczyciel akademicki Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, starszy wykładowca Wydziału
Elektrycznego, który całe swoje życie zawodowe związał
z Politechniką Śląską zmarł 18 lipca 2011 roku.
Dr inż. Tadeusz Janik urodził się 28 marca 1948 r.
w Jaworznie. Tam ukończył szkołę podstawową i szko
łę średnią. W latach 1966-1972 studiował na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Studia ukończył
z wyróżnieniem uzyskując tytuł mgr. inż. elektryka
w specjalności maszyny elektryczne. Bezpośrednio
po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako pracow
nik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektrycznym
na stanowisku stażysty, asystenta i starszego asystenta.
W październiku 1980 r. obronił pracę doktorską pt.
„Analiza układu regulacji impulsowej mikrosilnika
prądu stałego z komutacją elektroniczną” . Przewód
doktorski przeprowadziła i stopień doktora nadała Mu
Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Promotorem przewodu był prof. Tadeusz Glinka. Praca
doktorska Tadeusza Janika była pierwszą w Polsce pra
cą naukową w tematyce maszyn prądu stałego z ko
mutacją elektroniczną. Tematyka ta rozwinęła się na
świecie i w Polsce dopiero w latach 90. X X wieku. Po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora został przeszere
gowany na etat adiunkta, na którym pracował do roku
1995. Następnie, na własną prośbę, zatrudniony został
na etacie starszego wykładowcy, na którym pracował
do końca swojego życia. Zawsze pracował w jednej we
wnętrznej jednostce organizacyjnej Wydziału zajmującej
się maszynami elektrycznymi, która wraz ze zmianami
organizacyjnymi Wydziału, zmieniała nazwę: Zakład
Maszyn Elektrycznych, Instytut Maszyn i Urządzeń
Elektrycznych, Katedra Maszyn Elektrycznych, Zakład
Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej
w
Transporcie,
który jest jednostką Instytutu
Elektrotechniki i Informatyki.
Dr inż. Tadeusz Janik byl uznanym specjalistą z zakresu
maszyn elektrycznych, w szczególności ich przekształt
nikowych układów sterowania i regulacji oraz układów
napędowych małej mocy o stabilizowanej prędkości ob
rotowej, rozwiązań technicznych układów odprowadze
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nia popiołów w elektrociepłowniach. B y l wykonawcą
licznych prac naukowo-badawczych realizowanych dla
firm przemysłu krajowego, w tym dla takich firm, jak:
S IL M A w Sosnowcu, B O B R M E Kornel, Huta Katowice,
Huta Częstochowa.
Dr inż. Tadeusz Janik był autorem bądź współautorem
licznych artykułów opublikowanych w kraju i za gra
nicą, rozwiązań patentowych oraz współautorem kilku
skryptów i podręczników wydanych przez Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej.
Dr inż. Tadeusz Janik był wychowawcą magistrów inży
nierów i inżynierów elektryków w specjalności maszyn
elektrycznych i układów regulacji maszyn elektrycznych,
był promotorem ponad 40 prac dyplomowych magi
sterskich i inżynierskich. B y ł łubiany przez studentów,
zawsze do zajęć dydaktycznych był perfekcyjne przy
gotowany. Jego wykłady w ankietach studentów miały
najwyższe oceny
W pracy byl bardzo wnikliwy, dokładny, odpowiedzialny
i punktualny. Poziom naukowy i inżynierski Jego prac był
wysoki. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej
wielokrotnie wyróżniał Go nagrodami za pracę dydak
tyczną i naukową. Należał do N SZ Z „Solidarność” od
początku jej założenia. W latach 1991-2000 był z wybo
ru członkiem władz Uczelnianych N SZ Z „Solidarność” .
Należał do Stowarzyszenia Elektryków Polskich
i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Za swoją pracę zawodową i społeczną był odznaczony
Srebrnym Medalem 20-lecia „Solidarności” i Złotym
Medalem 25-lecia „Solidarności” , Brązowym Krzyżem
Zasługi, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.
Tadeusz Janik był naszym kolegą i przyjacielem, skrom
ny, pracowity i wszystkim życzliwy, jeśli ktoś Go o coś
prosił zawsze pomógł.
Dr inż. Tadeusz Janik został pochowany na cmentarzu
w Jaworznie przy ulicy Paderewskiego.

Koledzy z Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii
Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki
i Informatyki Wydziału Elektiycznego
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Stanowiska, stopnie naukowe
M ia n o w a n ie na s ta n o w is k o
p ro fe so ra zw y c za jn e g o

Dr hab. inż. Anna CHROBOK
Wydział
Chemiczny.
Uchwała
Rady
Wydziału
Chemicznego - 27.09.2011 r. W zakresie technologii
chemicznej.

Prof. dr hab. inż. Jerzy JAKUBIEC
Wydział Elektryczny
- od 1.08.2011 r. na czas nieokreślony

Prof. dr hab. inż. Andrzej SZLĘK
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
- od 1.08.2011 r. na czas nieokreślony

M ia n o w a n ie na s ta n o w is k o
p ro fe so ra n a d zw yc za jn e g o
Dr hab. inż. Alicja BALIN
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
-od 1.08.2011 r. do 31.07.2016 r.

Dr hab. inż. Andrzej BARANOW SKI
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
-od 1.08.2011 r. d o 31.07.2016r.

Dr hab. inż. Roman KAULA
Wydział Górnictwa i Geologii
-od 1.08.2011 r. do 31.07.2016 r.

Dr hab. inż. Janusz RICHTER
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
-od 1.08.2011 r. do 31.07.2016 r.

Z a k o ń c zo n e h a b ilita cje

Dr hab. inż. Ginter NAWRAT
Wydział
Chemiczny.
Uchwała
Rady
Wydziału
Chemicznego - 29.09.2011 r. W zakresie technologii
chemicznej.

Z a k o ń c zo n e d o k to ra ty
Dr inż. Rafał BUCZYŃSKI
Doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Promotor - prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk; prof. dr-ing.
Roman Weber. Temat pracy doktorskiej: „Investigation
of fixed-bed combustion proces in smali scalę boilers” .
4.07.2011 r .- R IE .

Dr inż. Witold NOCOŃ
PAN Zabrze Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska.
Promotor - dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, prof.
nzw. w Pol. Śl. Temat pracy doktorskiej: „Rola zawiesin
w transporcie metali ciężkich w płynących wodach po
wierzchniowych” . 04.07.2011 r. - RIE.

Dr inż. arch. Anna ŻEBRACKA-PRUS
Doktorantka Wydziału Architektury. Promotor - dr hab.
inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. nzw. w Pol. Śl. Temat
pracy doktorskiej: „Wybrane aspekty odrębności krajo
brazu na przykładzie doliny Małej Panwi” . 04.07.2011
r. - R A R , z wyróżnieniem.

Dr inż. arch. Barbara UHEREK-BRADECKA
Dr hab. inż. Jacek IZYDORCZYK
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Uchwała
Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 14.06.2011 r. W zakresie elektroniki.

Doktorantka Wydziału Architektury. Promotor - prof.
dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki. Temat
pracy doktorskiej: „Architektura klasztorów na Śląsku
Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku” .
04.07.2011 r. - RA R, z wyróżnieniem.

Dr hab. inż. Tomasz TRAWIŃSKI
Wydział Elektryczny. Uchwala
Rady Wydziału
Elektrycznego - 17.06.2011 r. W zakresie elektrotech
niki.

Dr hab. inż. Kazimierz DUCKI
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Uchwała
Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 21.06.2011 r. W zakresie inżynierii materiałowej.

Dr inż. arch. Agnieszka REK-LIPCZYŃSKA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin. Promotor - dr hab. inż. arch. Aleksandra
Satkiewicz, prof. ZUT. Temat pracy doktorskiej:
„Znaczenie empory muzycznej (wraz z prospektem or
ganowym) w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów
Pomorza Zachodniego.” 05.07.2011 r. - RA R.

Dr inż. Zbigniew KRAJEW SKI
Dr hab. inż. Małgorzata Stanisława JASTRZĘBSKA
Wydział Budownictwa. Uchwała Rady Wydziału
Budownictwa-29.06.2011 r. W zakresie budownictwa.
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Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
j Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Ewaryst
Tkacz. Temat pracy doktorskiej: „Klasyfikacja struktu-
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ralna białek za pomocą maszyn wektorów podpierają
cych” . 12.07.2011 r .- R A U .

Dr inż. Jakub SMOLKA
Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - dr hab. inż. Stanisław
Grzegórski, prof. Pol. Lub. Temat pracy doktorskiej:
„Adaptacyjny system wspomagający usuwanie nadsegmentacji w obrazach poddanych transformacji wodo
działowej” . 12.07.2011 r.—R A U , z wyróżnieniem.

Dr inż. Piotr SAKIEW ICZ
Doktorant Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Promotor - prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski.
Temat pracy doktorskiej: „Identyfikacja efektu tem
peratury minimalnej plastyczności w stopie CuNi25” .
13.07.2011 r. - RMT, z wyróżnieniem.

Dr inż. M ałgorzata MUSZTYFAGA
Doktorantka
Wydziału
Mechanicznego
Technologicznego. Promotor - prof. dr hab. inż. Leszek
Dobrzański. Temat pracy doktorskiej: „Mikroobróbka
laserowa elementów krzemowych ogniw fotowoltaicznych” . 13.07.2011 r. - RM T, z wyróżnieniem.

Dr inż. Marcin BILEW ICZ
Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor - prof.
dr hab. inż. Leszek Dobrzański. Temat pracy doktor
skiej: „Warstwowe kompozyty polimerowe wytwarzane
sekwencyjnie przez formowanie wtryskowe z nakłada
niem przepływów” . 13.07.2011 r. - RM T, z wyróżnie
niem.

Dr inż. Janusz BEŁZOW SKI
Doktorant Wydziału Chemicznego. Promotor - dr hab.
inż. Andrzej Wojewódka, prof. nzw. w Pol. Śl. Temat
pracy doktorskiej: „Koordynacyjne związki metali
przejściowych jako materiały wybuchowe specjalnego
przeznaczenia” . 13.07.2011 r.- R C H .

Dr inż. Bartosz KOWALSKI
Doktorant Wydziału Chemicznego. Promotor - prof.
dr hab. Irena Staneczko-Baranowska. Temat pracy
doktorskiej: „Oznaczanie wybranych leków z róż
nych grup terapeutycznych w wodach powierzch
niowych z zastosowaniem technik chromatograficz
nych” . 21.09.2011 r. - RCH, z wyróżnieniem.

Dr Dorota KMAK-KAPUSTA
Firma E K O N O R M Sp. z o.o. - Katowice. Promotor prof dr hab. Jerzy Kwapuliński. Temat pracy doktor
skiej: „Migracja miedzi w środowisku przyrodniczym
w zasięgu oddziaływania imisji pyłów zakładu prze
twórstwa rud ołowiowo-cynkowych Miasteczko
Śląskie” . 9.09.2011 r.-R IE.

Dr inż. Anna BZYMEK
Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor
- prof dr hab. Wojciech Moczulski. Temat pracy
doktorskiej: „Metody oceny defektów powierzchni
z wykorzystaniem technik analizy i rozpoznawania
obrazów” . 21.09.20 l i r . - RMT.

Dr inż. Marcin BASIAGA
Doktorant
Wydziału
Mechanicznego
Technologicznego. Promotor - dr hab. inż. Zbigniew
Paszenda, prof. nzw. w Pol. Śl. Temat pracy doktor
skiej: „Kształtowanie własności użytkowych chirur
gicznego instrumentarium zabiegowego” . 21.09.2011
r. - RMT.

Dr inż. Agnieszka GŁOWACKA
Doktorantka
Wydziału
Mechanicznego
Technologicznego. Promotor - prof dr hab. inż.
Eugeniusz Świtoński. Temat pracy doktorskiej:
„Badania modelowe o doświadczalne lokomocji
dzieci z zaburzeniami neurologicznymi” . 21.09.2011
r. - RMT.

Dr inż. Katarzyna JOCHYM CZYK-W OŹNIAK
Dr inż. Katarzyna SZAFULERA
Doktorantka Wydziału Górnictwa i Geologii. Promotor
- dr hab. inż. Piotr Strzałkowski, prof. nzw. w Pol. Śl.
Temat pracy doktorskiej: „W pływ eksploatacji górniczej
na stateczność płytkich wyrobisk porudnych i wystę
powanie deformacji nieciągłych” . 12.07.2011 r. - RG,
z wyróżnieniem.

Doktorantka
Wydziału
Mechanicznego
Technologicznego. Promotor - dr hab. inż. Marek
Gzik, prof. nzw. w Pol. Śl. Temat pracy doktorskiej:
„Monitorowanie procesu rehabilitacji chodu dzieci
z zaburzeniami równowagi” . 21.09.2011 r. - RMT.

Dr inż. M ichał SZUDYGA

Z.U.K. E L Z A B - Zabrze. Promotor - prof. dr
hab. Mariusz Bratnicki. Temat pracy doktorskiej:
„Przedsiębiorcza orientacja organizacji a jej efektyw
ność w warunkach rozwoju. 29.06.2011 r. - ROZ.

Doktorant Wydziału Transportu. Promotor - dr hab.
inż. Zbigniew Żurek, prof nzw. w Pol. Śl. Temat
pracy doktorskiej: „Diagnozowanie metodą magne
tyczną procesów zmęczeniowych stali stosowanej
do kół i obręczy kolejowych zestawów kołowych” .
22.09.2011 r.-RT .

Dr inż. Paweł SIKORA

Dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI

Doktorant Wydziału Górnictwa i Geologii. Promotor prof dr hab. inż. Jan Białek. Temat pracy doktorskiej:
„Opis obniżeń górotworu pod wpływem podziemnej
eksploatacji górniczej z wykorzystaniem teorii automa
tów komórkowych. 13.09.2011 r.- R G , z wyróżnieniem.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Promotor - prof. dr hab. inż. Tadeusz Czacbórski.
Temat pracy doktorskiej: „Automatyczne rozpozna
wanie struktury wzorów matematycznych zapisa
nych w postaci graficznej” . 27.09.2011 r. - RA U .

Dr Kamilla BUTRYM
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Dr inż. Marcin BUGDOL

Dr inż. Łukasz M ACIURA

Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - dr hab. inż. Andrzej Mitas,
prof. nzw. W Pol. Śl. Temat pracy doktorskiej: „Metoda
multimodalnego wzmacniania kryptografii w aspekcie
biometrii behawioralnej” . 27 09.2011 r. - RA U .

Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Konrad
Wojciechowski. Temat pracy doktorskiej: „Mozaikowanie
obrazów z kapsuły endoskopowej” . 27.09.20 l i r . - RA U .

Dr Marcin DENKOWSKI
Dr inż. Joanna CZAJKOW SKA
Doktorantka
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Ewa Piętka.
Temat pracy doktorskiej: „Parametryzacja i trójwymia
rowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu ma
gnetycznego” . 27.09.20 l i r . - R A U , z wyróżnieniem.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - Lublin.
Promotor —prof. dr hab. Paweł Mikołajczak. Temat pra
cy doktorskiej: „Automatyczne rozpoznawanie struktury
wzorów matematycznych zapisanych w postaci graficz
nej” . 27.09.2011 r. - RA U .

Dr M onika PIEKARZ
Dr inż. M ichał JEŻEW SKI
Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Jacek Łęski.
Temat pracy doktorskiej: „Prognozowanie stanu urodzeniowego noworodka z zastosowaniem rozmytych metod
grupowania i klasyfikacji danych” . 27.09.2011 r. - RA U ,
z wyróżnieniem.

Dr inż. Marcin RUDZKI
Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Ewa Piętka.
Temat pracy doktorskiej: „Filtr wieloskalowy w detekcji
struktur naczyniowych wątroby z obrazów tomografii
komputerowej” . 27.09.2011 r. - RAU.

Dr inż. Sebastian STUDENT
Doktorant
Wydziału
Automatyki,
Elektroniki
i Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Andrzej
Świerniak. Temat pracy doktorskiej: „Metody nadzoro
wanej analizy wieloklasowej danych transkryptomicznych” . 27.09.2011 r. - RAU.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - Lublin.
Promotor - dr hab. Przemysław Spiczyński. Temat pracy
doktorskiej: „Reprezentacja dyskretnych procesów obli
czeniowych w wybranych modelach obliczeń analogo
wych” . 27.09.2011 r. - RAU.

Dr inż. Szymon Błażej SW IERCZYNA
Doktorant Wydziału Budownictwa. Promotor - dr hab.
inż. Walter Wuwer, prof. nzw. w Pol. Śl.Temat pracy
doktorskiej: „Nośność i sztywność jednociętych połą
czeń sworzniowych w konstrukcjach z kształtowników
giętych” . 27.09.2011 r. - RB.

Dr inż. Adam W OJACZEK
Doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Promotor - prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin Temat pracy
doktorskiej: „Dobór okresów obsług elementów bloku
energetycznego z uwzględnieniem niezawodności i ry
zyka” . 27.09.2011 r .- R I E .

Nowości Wydawnictwa
Jarosław Śmieja

Dynamics, feedback loops
and control in biology from physiologieal to individual ccii models.
DYNAMICS, FEEDBACK100PS
ANDC 0 NTR 01 IN B10L0 GY*
FR0 M PHYSIOIOGICAL TO IN D M D U Al
CELI M 0 DEIS
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Wyd. I, 2011,28,35 zł,
s. 172
Monografia ukazuje moż
liwości praktycznego wy
korzystania modeli opisu
jących procesy na różnych
poziomach
organizacji
systemów
biologicznych.
Zawiera przegląd wyników
badań prowadzonych przez
autora w ostatnich latach

oraz prac będących w toku. Każda część pracy rozpo
czyna się odpowiednim wprowadzeniem biologicznego
tła dla analizowanych problemów, po którym następuje
przedstawienie modeli matematycznych oraz analiz ich
zachowania. Na końcu każdego rozdziału umieszczono
uwagi, dotyczące możliwości praktycznego wykorzy
stania istniejącego stanu wiedzy (biologicznej), bądź
zastosowania rezultatów w praktyce medycznej.
Marian Urbańczyk

Sensory gazu z akustyczną falą powierzchniową
Wyd. 1,2011,21 zł, s. 157
Monografia dotyczy podstaw fizycznych działania,
zagadnień budowy i zastosowania układów zdolnych
do generacji fali akustycznej w zakresie częstotliwo
ści ultradźwiękowych. Wśród wielu opisanych zasto
sowań układów niezwykle istotne są zastosowania

BIULETYN

w konstrukcji sen
sorów chemicznych
i biologicznych. Obok
badań
właściwości
sensorowych wybra
nej grupy komplek
sów
chemoczulych
wyjaśniono
wiele
zagadnień
dotyczą
cych pracy samego
układu sensora z falą
powierzchniową oraz
mechanizmów
od
działywania analitu z
warstwa sensorową w
tego typu czujnikach.
Jacek M. Czaplicki

Elementy statystyki matematycznej i ich zastosowa
nia w inżynierii górniczej i robót ziemnych.
Wyd. 1,2011, 38,85
zł, s. 219
Podręcznik zapoznaje
Czytelnika z podsta
wową wiedzą z za
kresu statystyki mate
matycznej potrzebnej
współczesnemu inży
nierowi. Podręcznik
skierowany
jest
przede wszystkim do
inżynierów
górnic
twa, w szczególności
o specjalizacji me
chanizacja górnictwa
oraz inżynierów zaj
mujących się robota
mi ziemnymi. W pracy zaprezentowano także przykłady
zastosowań metod statystyki matematycznej do innych
zagadnień inżynierii górniczej, takich jak problemy
przeróbki mechanicznej kopalin czy urabiania z zasto
sowaniem materiałów wybuchowych.
Henryk Dźwigol

Kontroling w procesie zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem
Wyd. 1, 2011, 33,60
zł, s. 205
W monografii przed
stawiono kontroling
jako narzędzie wspie
rające proces zarzą
dzania przedsiębior
stwem. Podkreślono,
że kontroling stanowi
system
zharmoni
zowanych
działań
w sferze zarządzania,
a w szczególności
w zakresie planowa
nia i kontroli oraz gro
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madzenia i przetwarzania informacji. Przedstawiono
wdrożenia kontrolingu w ujęciu metodycznym,
z uwzględnieniem wielu prac analityczno-projektowych, zdefiniowanych w trzech etapach postępowa
nia.
Jerzy Jakubiec (red.)

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa w ćwicze
niach laboratoryjnych
Wyd. II zmienione i poprawione, 2011, 33,60 zł,
s. 229
Podręcznik
prze
znaczony jest dla
P r a c a z bio ro w a pod r e d a k c ja
studentów
wyko
Jerzego JAKUBCA
nujących ćwiczenia
TECHNIKA CYFROWA
w
Laboratorium
I MIKROPROCESOROWA
Techniki Cyfrowej
W ĆWICZENIACH
i
Mikroproceso
LABORATORYJNYCH
rowej na Wydziale
Elektrycznym Poli
techniki
Śląskiej
w Gliwicach. Ma na
celu
dostarczenie
r S T T ' ' G
Aut n r / y
.
Ryszard BOGACZ
wiedzy niezbędnej
.•••rss’.
Jerzy ROJ
do realizacji za
7Janusz TOKARSKI
jęć
praktycznych
w sposób ułatwia
jący samodzielne poznawanie zagadnień. Opis ba
danych elementów uzupełniony jest przykładami ich
zastosowania, a każdy z rozdziałów zawiera pytania,
służące do sprawdzenia stopnia poznania materiału
zawartego w poszczególnych rozdziałach.
Jest to drugie, zmienione i poprawione wydanie popu
larnego podręcznika.
Ryszard Janecki, Grzegorz Sierpiński (red.)

Contemporary Transportation Systems. Selected
Theoretical and Practical Problems. New' Mobility
Culture.
Wyd. 1,2011,45,15 zł, s. 213
Jest to trzecia mo
nografia nawiązu
CONTEMPORARY
jąca do teoretycz TRANSPORTATION SYSTEMS
nych i praktycz
SELECTED THEORETICAL
AND PRACTICAL PROBLEMS
nych
zagadnień,
odnoszących
się
NEW MOBILITY CULTURE
do
współcze
snych
systemów
t ra n s p o rto w y c h
poświęcona w ca
RysM fd JANECKI
łości problemom
O zegorz SIERPIŃSKI
mobilności osób i
towarów. W mono
MONOGRAFIA
grafii zawarto 18
opracowań ujętych
w dwie części.
Pierwsza obejmuje
prace dokumentujące wieloaspektowość pojęć mobil
ności oraz nowej kultury mobilności. Druga część to
przegląd instrumentarium osiągania zrównoważonej
mobilności.
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Alicja Piasecka-Belkhayat

Przedziałowa metoda elementów brzegowych w nie
precyzyjnych zadaniach nieustalonej dyfuzji ciepła.
Wyd. 1,2011, 18,90 zł, s. 139
Praca dotyczy zagad
nień
rozwiązywa
nia nieprecyzyjnych
zadań
nieustalonej
dyfuzji ciepła, w któ
rych opisie matema
tycznym
pojawiają
się wartości parame
trów
niedokładnie
określone,
zdefiniowane za pomocą
liczb przedziałowych
lub rozmytych. Praca
zawiera
podstawy
teorii zbiorów i liczb
rozmytych, omówio
no także główne operacje arytmetyczne wykonywane na
liczbach rozmytych oraz przydziałowych, a także me
tody rozwiązywania przydziałowych układów równań
liniowych niezbędne na etapie realizacji numerycznej
metody elementów brzegowych.
Violetta Sokola-Szewiola

Badanie i modelowanie czasowych zmian przemiesz
czeń pionowych terenu górniczego w okresie wystą
pienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ściano
wą.
Wyd. I, 2011,24,15 zł, s. 173
W monografii przed
stawiono
wyniki
V W e tta SO K O U -SZE W IO U
badań nad przebie
giem mchów piono
wych górotworu w
czasie, w okresach
związanych z w y
stąpieniem wstrząsu
górniczego induko
wanego eksploatacja
ścianową.
Pomiary
przemieszczeń wy
konano
w
KWK
MONOGRAFIA
„Halemba” ,
KWK
„Pokój”
i
KWK
„Rydułtowy - Anna” .
Przedstawiono wyniki analiz obserwacji przemieszczeń
trwających około 3 miesiące.
Piotr Świszcz, Krzysztof Dębowski, Dariusz Grabowski

Laboratorium przemysłowych sieci komunikacyj
nych. Część I.
Wyd. 1,2011, 12,60 zł, s. 101
Książka stanowi pierwszą część całościowego opraco
wania. Zakres tej część obejmuje problemy konfiguracji i
wykorzystania praktycznego interfejsu G P IB , sieci AS-i
v. 2.0 i v. 2.1, sieci CANbus oraz Profibus DP do trans
misji sygnałów i realizacji procesów przemysłowych z
wykorzystaniem sieci komunikacyjnych. Książka sta
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nowi z jednej strony
pomoc dydaktyczną
w odniesieniu do ćwi
czeń realizowanych
w ramach laborato
rium, z drugiej stro
ny jest rozszerzeniem
zagadnień z zakresu
wiedzy teoretycznej
i praktycznej, przed
stawionej w ramach
wykładu, seminarium
i projektu przedmiotu
Przemysłowe
Sieci
Komunikacyjne.

Piotr ŚWISZCZ
Krzysztof DĘBOWSKI
Dariusz GRABOWSKI

LABORATORIUM
PRZEMYSŁOWYCH SIECI
KOMUNIKACYJNYCH

Józef Bendkowski, Marzena Kramarz

Logistyka stosowana - metody, techniki, analizy.
Wyd. II, 2011,61,95 zł, s. 531
W podręczniku omó
wiono problemy sys
J4i»l BENDKOWSKI
temów logistycznych
Mamcis KRAMARZ
procesów zaopatrze
nia i produkcji, dys
LOGISTYKA STOSOWANA
trybucji, sieci logi
METODY, TECHNIK!, ANALIZY
stycznych oraz spraw
ności i efektywności
łańcucha dostaw. Jest
on adresowany spe
cjalnie do studentów
uczelni technicznych,
biznesowych
oraz
specjalistów przemy
słu interesujących się
zagadnieniami
logi
styki.
Henryk Foit

Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła
Wyd. II poprawione i rozszerzone, 2011,43,05 zł, s. 327
Celem
podręcznika
jest całościowe ob
jęcie
problematyki
budowy i funkcjo
nowania konwencjo
nalnych,
indywidu
alnych źródeł ciepła,
zaopatrujących
w
ciepło głównie wod
ne instalacje central
nego ogrzewania i
układy przygotowa
nia wody użytkowej.
Podręcznik przezna
czony jest
przede
wszystkim dla studen
tów inżynierii środowiska na uczelniach technicznych.
Mogą z niego korzystać słuchacze podobnych kierun
ków kształcenia oraz inżynierowie i technicy w projek
towaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji grzew
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

KLUB PRACOWNIKÓW
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
listopad 2011
Kawiarnia naukowa
POLITECHNIKA NA KANAPIE

8 listopada

„CZY GÓRNICTWO W XXI WIEKU
JEST POTRZEBNE?”

Wystawa fotografii ARTURA
JURKOWSKIEGO
„PEJZAŻ W KOLORACH”
CZESŁAW ŚPIEWA
SOLO ACT
KONCERT

Wystawa malarstwa

MARIANA BIETKOWSKIEGO
„ARS AOUAE”
(wernisaż)

Jakzepsuć
prezentację?

i f i '

im

Spotkanie z WIKTOREM
NIEDZICKIM:
„JAK ZEPSUĆ PREZENTACJĘ,
CZYLI WIELKA KLAPA”

KLUB POZYTYWNEGO
MYŚLENIA
Wykład Katarzyny Kowalskiej
„SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ
PRZEPOWIEDNIE”

do 10 listopada

16 listopć
środa
godz. 20.
17 listopada
czwartek
godz. 18.00
24 listopada
czwartek
godz. 17.00
29 listopada
wtorek
godz. 17.00

ZAPRASZAMY
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Banacha 3, tel. 32/237-22-38

Śląska Noc Naukowców 2011
Kolejna edycja Śląskiej Nocy Naukowców już za nami. W piątkowy wieczór 23 września już po raz szósty wszyscy żądni wiedzy mogli skorzystać z okazji,
by zgłębiać tajniki nauki wspólnie z naukowcami z pięciu śląskich uczelni, w tym oczywiście Politechniki Śląskiej. Podczas tej wyjątkowej jedynej w roku
Nocy Naukowców na Politechnice Śląskiej można było obejrzeć walki robotów, zajrzeć do wnętrza swojego organizmu, wziąć udział w warsztatach
geologicznych i imprezie na orientację, a także zaprojektować własny układ cyfrowy, poznać tajniki grafiki 3D i obejrzeć zabytkowy samochód. Młodsze
dzieci mogły wziąć również udział w interaktywnych grach, dla starszych były przygotowane ciekawe pokazy i warsztaty, zaś na dorosłych czekało wiele
interesujących wystaw i wykładów. Każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie - niezależnie od wieku czy zainteresowań.

