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SUKCES POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA
MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZKÓW

21 lipca 2020 r. odbył się briefing prasowy poświęcony sukcesowi naukowców Politechniki Śląskiej na Międzynarodowych Targach
Wynalazków i Innowacji INTARG 2020. Zaprezentowano trzy z siedmiu nagrodzonych projektów. Więcej informacji na stronach 31 - 34.

1 - dr inż. Wiktor Matysiak; 2-dr inż. Edyta Krzystała; 3 - Barbara Haller de Hallenburg-lllg, Prezes Eurobusiness Haller; 4-Złoty Medal
Targów; 5-dr inż. Konrad Tudyka; 6-prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
/fot. Maciej Mutwil
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ODREDAKCJ

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułów na temat wybranych faktów z życia Politechniki Śląskiej, które zdarzyły się w mijającym miesiącu.
Lato, mimo trudnego czasu i pandemii, jest dla Uczelni sprzyjające. Nie tylko pogoda nie nadwyrężą organizmu, ale i rozpoczęte wakacje dają
chwilę wytchnienia.
Początek lipca na Politechnice przywołuje każdego roku wspomnienie historii i kieruje nas ku lwowskim korzeniom Alma Mater. Jako Uczelnia
wyrosła z galicyjskiego środowiska, Politechnika czci pamięć o męczeństwie naukowców z Politechniki Lwowskiej-ofiar tzw. mordu profesorów
lwowskich z 4 lipca 1941 roku. W niniejszym numerze przeczytają Państwo o uroczystościach z tym związanych, tym może ważniejszych, że
przypadających na rok Jubileuszu 75-lecia gliwickiej Uczelni.

Lato 2020 to także czas sukcesów Politechniki na arenie międzynarodowej, w tym na kluczowej dla akademickiego środowiska niwie naukowo-gospodarczej. Należą do nich m.in. obecność w gronie laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich, tytuł „Madę in Poland", czy
spektakularny sukces wynalazków na Międzynarodowych Targach INTARG 2020.

Warto skupić uwagę na indywidualnych i zespołowych osiągnięciach pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. Możemy
patrzeć na nie oczywiście jak na osobiste, indywidualne sukcesy poszczególnych osób, ale i przyjmować jako ważne „cegiełki" budujące
tożsamość i siłę Wspólnoty.

SPIS TREŚCI

Partnerom Politechniki z otoczenia społeczno-gospodarczego - wielu z nich to nasi absolwenci - prezentujemy Uczelnię w bogactwie jej
działalności i możliwości współpracy.
Życzymy ciekawej lektury.
W imieniu zespołu Redakcji
Jadwiga Witek, Redaktor Naczelna,
Rzecznik Prasowy Politechniki Śląskiej
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KONFERENCJA „POOL AND SPA IN TIME OF COVID-19'

©

Międzynarodowa Web-Konferencja „Pool and Spa in
time of COVID-19", poświęcona działaniu basenów

i ośrodków SPA w czasie pandemii COVID-19, została zorgani

zowana przez University of Romę „Foro Italico". Politechnikę
Śląską w trakcie tego wydarzenia reprezentowała dr inż. Edyta
Kudlek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Badaczka

wygłosiła referat pt. „Polish Solutions and recommendations
for swimming pools and Spa", poświęcony rozwiązaniom służą
cym zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa, które powsta
ły na Politechnice Śląskiej. Były to takie urządzenia, jak brama

odkażająca, opracowana przy współpracy start-upu WAAM
i grupy naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energe
tyki, a także przenośny ozonator do dezynfekcji powierzchni,
Konferencja „Pool and Spa in time of COVID-19"
- kadr z transmisji Online / mat. Edyta Kudlek

przygotowany przez pracowników Wydziału Mechanicznego

Technologicznego oraz firmę APA Group.

DNI OTWARTE INSTYTUTU FIZYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

29-30.06.

W Dniach Otwartych Instytutu Fizyki - Centrum Na
ukowo-Dydaktycznego Politechniki Śląskiej wzięli udział

®

kandydaci na studia oraz miłośnicy nauki. Wydarzenie odbywa

ło się online, a w jego programie znalazły się wykłady popu

larnonaukowe, prezentacje firm partnerskich, a także pokazy
eksperymentów fizycznych. Studenci przedstawili laboratoria,
koła naukowe działające w Instytucie oraz prowadzone projek
ty, a także kierunek studiów: fizyka techniczna.

Pokaz eksperymentu fizycznego - kadr z transmisji online
/ mat. Instytut Fizyki PŚ

KONKURS INICJATYW WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ PŚ ROZSTRZYGNIĘTY
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04.07.

W konkursie złożono 10 wniosków. Komisje ocenia
jące - po zaakceptowaniu propozycji przez JM Rek
tora - skierowały do realizacji 9 inicjatyw: 6 z kampusu

stwa i Automatyki Przemysłowej, a także Wydziału Inżynierii

w Gliwicach, 2 z Katowic oraz 1 z Zabrza. Zgłoszone przez
pracowników, doktorantów i studentów pomysły obejmują
m.in. utworzenie stref studenta i doktoranta bezpośrednio
w budynkach Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeń

dowę bezdotykowych stacji do dezynfekcji i higieny rąk czy
miejsca składowania odpadów. W konkursie można było
prezentować pomysły, które w znaczący sposób przyczynią
się do podniesienia komfortu pracy i studiowania.

Materiałowej, zapewnienie przestrzeni kreatywnej Project
Room w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii oraz bu

W SKRÓCIE
5-8.07.

KONFERENCJA BRICK AND BŁOCK MASONRY
17. Międzynarodowa Konferencja Brick and Błock

®

Masonry (17th IB2MaC'2020) to prestiżowe wyda

rzenie o zasięgu światowym w dziedzinie konstrukcji muro

wych. W tym roku po raz pierwszy konferencja odbyła się
w Europie Środkowo-Wschodniej - w Krakowie. Jednym
z organizatorów była Politechnika Śląska. Funkcję Głów

nego Przewodniczącego Komitetu Naukowego oraz Orga

nizacyjnego konferencji objął prof. dr hab. inż. Jan Kubica
z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ze względu

POLANO 2020

17™ INTERNATIONAL
BRICK AND BŁOCK MASONRY CONFERENCE

na stan epidemii przedsięwzięcie było przeprowadzone za

pośrednictwem Internetu. Prelegenci prezentowali refera
ty w dwóch równoległych sesjach. Po każdym z wystąpień

uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ Z PGW WODY POLSKIE

08.07.

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk

wych, jakie odczuwamy, i rozległego obszaru, ponieważ są

oraz Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Go

to województwa śląskie i opolskie — podkreśla Mirosław

spodarki Wodnej w Gliwicach, podpisali list intencyjny o współ
pracy pomiędzy instytucjami w zakresie wymiany doświadcze

Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach.

nia badawczego, dydaktycznego oraz merytorycznego.

Podjęte przez obie instytucje wspólne prace na rzecz go
spodarki wodnej wpisują się w ochronę środowiska i dąże
nia do zrównoważonego rozwoju. Politechnika Śląska pro

Współpraca Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Gospo
darstwa Wodnego Wody Polskie będzie obejmowała wymia
nę doświadczeń pomiędzy kadrą obydwu jednostek, praktyki

studenckie oraz staże i rozwój kompetencji związanych z za
rządzaniem kryzysowym, a także projekty, programy o charak
terze naukowym, badawczym i rozwojowym oraz unowocze
śnienie procesu dydaktycznego. — Współpraca, która została
sformalizowana podpisaniem listu intencyjnego, to inicjatywa

wadzi badania naukowe w tym zakresie, realizując jeden
z sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych: ochrona

klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Ponadto za
sprawą utworzonego w bieżącym roku Centrum Ochrony
Klimatu i Środowiska angażuje się w działalność dydaktycz

ną i promuje nowoczesne technologie.

Państwowego Gospodarstwa Wodne

go Wody Polskie, tym cenniejsza, po

nieważ pochodzi właśnie z otoczenia
społeczno-gospodarczego — mówi JM
Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. — Jej
tematyka jest bardzo szeroka. Obej
muje nie tylko zagadnienia związane
z czystością wód i ich zagospodaro

waniem, ale także z inżynierią wodną,

infrastrukturą, która temu towarzyszy,
systemami zarządzania oraz informa
tycznymi, automatyką, a także syste
mami związanymi z funkcjonowaniem

dróg wodnych, znajdujących się na

terenie Wód Polskich — dodaje Jego
Magnificencja.
— Porozumienie dotyczy współpra
cy pomiędzy kołami naukowymi,
środowiskiem naukowym i Wodami

Polskimi. Jego geneza wynika z wie
lu inwestycji, dużych potrzeb kadro-

Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, oraz JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk / fot. Maciej Mutwil
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W SKRÓCIE
STUDENCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA PODIUM „USTAWKI 2020"!
Zadaniem

©

uczestników

hackhathonu

16.07.

„Ustawka

2020" było prognozowanie liczby nowych zachoro

wań, nowo zarejestrowanych zgonów i nowych wyzdro
wień w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. W konkursie
wzięło udział piętnaście zespołów, które przedstawiły co
najmniej jedną prognozę. Na podium „Ustawki 2020"
stanął zespół „Me Gusta Squad" z Politechniki Śląskiej,

w składzie: Tomasz Bajkacz, Kamil Choiński i Fabian Jezio
rek. Studenci zdobyli 743 punkty. Uczelnię reprezentowa

li prof. Dariusz Mrozek oraz dr inż. Adam Duszeńko. Pro
gnozy zwycięzców zostaną opublikowane w miesięczniku

„Delta" wydawanym na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizatorami hackhahtonu „Ustawka 2020" były IBM
Polska oraz Uniwersytet Warszawski.

NA WYDZIALE ARCHITEKTURY ROZPOCZĘTO BADANIA NAD ERGONOMIĄ
W ramach projektu badawczego „Ergonomia na sta

®

29.07.

ptacji do potrzeb siedzącego. Obejmują one: trzykierunkową

nowisku pracy biurowej" na Wydziale Architektury

regulację podłokietnika oraz dwukierunkową regulację wyso
rozpoczęto badania nad adaptacją wyposażenia biurowego
kości siedziska, wysokości oparcia oraz wysunięcia siedziska.
na potrzeby jego użytkowników. Przedsięwzięcie ma na celu
Ponadto oparcie „podąża" za plecami siedzącego. Siła oporu,

poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy w warunkach
administracyjnych. Pierwszy etap zrealizowano pod kierun
kiem ergonomisty Macieja Żłobińskiego, Prezesa Śląskiego

jaką stawia po wychyleniu, może być regulowana, a sam kąt
wychylenia blokowany. W części lędźwiowej oparcie zostało
wysklepione, a samo siedzisko należy do „pływających", dzię

Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Bada

ki czemu dopasowuje się do osoby siedzącej.

nia będą prowadzone z wykorzystaniem specjalnych, er

gonomicznych foteli. Projekt zainicjował Dziekan Wydziału
Architektury prof. Klaudiusz Fross. W nadchodzącym roku
akademickim 2020/2021 planowane są też wykłady Macie
ja Żłobińskiego. — Cieszę się, że zrobiliśmy krok w kierunku

poprawy świadomości w zakresie ergonomii i jakości stano
wisk ciągłej pracy biurowej na Wydziale. Jak podaje literatu

ra, jedynie ok. 5% tego typu stanowisk jest ergonomiczne.
To znacząco za mało. W związku z tym faktem widzę wielką
rolę naszych badań naukowych oraz dydaktyki w tym zakre
sie — powiedział prof. K. Fross.
Fotele biurowe, których użytkowanie będzie badane w ra

mach projektu, posiadają zaawansowane możliwości ada

Ergonomiczne fotele zapewnią właściwe warunki podczas pracy
/ fot. mat. Wydział Architektury

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W IV EDYCJI PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY"
Program MNiSW składa się z dwóch modułów: „Dok
torat wdrożeniowy I" oraz „Doktorat wdrożeniowy II
- w zakresie sztucznej inteligencji", który został uruchomiony

©

w 2019 roku. Do modułu I zakwalifikowało się 68 uczelni i in
stytutów, natomiast do modułu II - 16. Politechnika Śląska

otrzymała pozytywną ocenę w obu częściach. Ponadto zgłosiła
największą liczbę kandydatów - 100. Celem programu „Dok
torat wdrożeniowy" jest usprawnienie współpracy podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach szkół doktorskich.

Osoby realizujące doktoraty wdrożeniowe mają możliwość
rozwoju kariery naukowej oraz kontynuacji pracy zawodowej

poza uczelnią. Doktoranci prowadzą badania z opiekunami:

6

30.07.

naukowym i przemysłowym, a przygotowywane rozprawy
doktorskie są ukierunkowane na zastosowanie wyników prac
i badań w przedsiębiorstwach. Na Politechnice Śląskiej doktora
ty wdrożeniowe we współpracy z partnerami przemysłowymi
realizuje ok. 210 doktorantów. Uczelnia bierze udział w progra
mie MNiSW od 2017 roku.

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

■ Redakcja

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
W GRONIE UNIWERSYTETÓW
EUROPEJSKICH
Politechnika Śląska znalazła się wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich. Komisja
Europejska wybrała 24 konsorcja spośród 62 złożonych wniosków.

Politechnika Śląska złożyła pod kierunkiem prof. Marka Pa

welczyka wniosek zatytułowany „The European University

Alliance on Responsible Consumption and Production EURECA-PRO" w konsorcjum z 6 zagranicznymi uczelniami:

• University of Leoben, Austria;
• Technical University Freiberg, Niemcy;
• University of Petrosani, Rumunia;
• University of Leon, Hiszpania;
• Technical University of Crete, Grecja;
• Mittweida University of Applied Sciences, Niemcy.

Liderem konsorcjum jest University of Leoben, z którym
Politechnika Śląska współ

mu wiele inicjatyw i realizacji projektów naukowo-ba
dawczych we współpracy z partnerami z krajów Europy,
Azji czy Ameryki. Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie
Uniwersytetów Europejskich dodatkowo potwierdza, że

nauka jest niezwykle istotnym elementem potencjału na
szego Regionu. Nasza obecność w konsorcjum Uniwersy
tetów Europejskich jest konsekwencją bardzo wytężonej
pracy na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku la
tach. Wykorzystaliśmy nasz kapitał ludzki i doświadcze
nie. Tym sukcesem potwierdzamy dojrzałość i partnerską
postawę w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów
i kooperacji — mówi Rektor Politechniki Śląskiej prof. Ar-

kadiusz Mężyk.

11

Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie

Jak podaje MNiSW: „Uniwer

sytety Europejskie to rodzaj
Uniwersytetów Europejskich potwierdza,
pracuje aktywnie od lat.
ponadnarodowego
sojuszu
że nauka jest niezwykle istotnym ele
Politechnika i uczelnie part
instytucji szkolnictwa wyższe
mentem potencjału regionu śląskiego
nerskie dedykowały wniosek
go z całej UE. Utworzą one
12. celowi zrównoważonego
podstawową sieć uczelni na
rozwoju SDG12, przyjętemu przez Organizację Narodów terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie
Zjednoczonych w 2015 r. pod nazwą „Zrównoważona
stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przy
konsumpcja i produkcja".
czyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkuren
cyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa
— Wzrost umiędzynarodowienia jest jednym z głównych

celów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016

- 2024. Za nami uzyskanie statusu uczelni badawczej
w 2019 r. w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich
wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich

Wyższego „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badaw

powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studen
tów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także

cza", co już otwiera szeroko drzwi polskiej nauce na arenie

wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europej

ogólnoświatowej. Podejmujemy w ramach tego progra-

skiego szkolnictwa wyższego". ■

Wizualizacja mapy Europy z zaznaczoną lokalizacją uczelni partnerskich konsorcjum Politechniki Śląskiej

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

■ Dominika Gnacek

79. ROCZNICA MORDU
PROFESORÓW LWOWSKICH
Politechnika Śląska jako uczelnia posiadająca korzenie w galicyjskim środowisku naukowym w szcze
gólny sposób jest wezwana do kultywowania pamięci o męczeństwie naukowców z Politechniki Lwow
skiej, którzy znaleźli się w gronie ofiar tzw. mordu profesorów lwowskich. 4 lipca 1941 roku polscy
uczeni z czterech szkół wyższych we Lwowie zostali poddani egzekucji na Wzgórzach Wuleckich.

Pierwszego aresztowania dokonano 2 lipca. Zatrzyma
no wówczas premiera II Rzeczypospolitej, profesora Po
litechniki Lwowskiej Kazimierza Bartla. W nocy z 3 na
4 lipca 1941 r. specjalna nazistowska jednostka policyj
na zabrała z mieszkań także innych polskich naukowców
wraz z rodzinami. Następnego dnia na Wzgórzach Wulec
kich zastrzelono zatrzymanych oraz zasypano w zbioro
wej mogile. W ten sposób hitlerowski najeźdźca chciał
wyeliminować zagrożenie, jakim była dla niego polska

łem Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Myślę, że Stowarzy
szenie Wychowanków Politechniki Śląskiej powinno pod

inteligencja. Życie straciło ok. 40 osób, kolejne zostały

jąć wszelkie działania, żeby kultywować tradycję, żeby

poddane egzekucji w późniejszym terminie.

również wciągnąć w to młodzież. Musimy organizować

Zamordowani naukowcy pochodzili z lwowskich uczelni oprócz Politechniki Lwowskiej m.in. także z Uniwersytetu
Jana Kazimierza.

Politechnika Śląska od lat oddaje cześć pamięci ofiartego
wydarzenia. Na terenie Wydziału Budownictwa jest za
mieszczona tablica upamiętniająca ośmiu profesorów,
którzy w swej pracy związani byli z pokrewnym Wydzia

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PS

Tablica upamiętniająca ofiary mordu profesorów lwowskich w 1941 roku / fot. Maciej Mutwil

z tradycji lwowskiej, przede wszystkim o wkładzie tej

Imponujący potencjał naukowy i kulturowy przedwo
jennej Politechniki Lwowskiej jest bowiem niewyczer
panym źródłem inspiracji i tradycji, które znajdują swo

przedwojennej grupy naukowców w rozwój nauki świa
towej — podkreślił JM Rektor
prof. Arkadiusz Mężyk. Rek

ją kontynuację także w działalności naszej Alma Mater.
Politechnika Lwowska to nie
tylko przestrzeń intelektualna,

jak najwięcej wydarzeń, które będą upowszechniały pa
mięć o korzeniach Politechniki Śląskiej, wywodzącej się

tor wspomniał również o in
nych inicjatywach mających

Politechnika Lwowska to nie tylko

na celu oddanie czci zamor

przestrzeń intelektualna, ale także

dowanej grupie profesorów:
o pomniku zlokalizowanym na

miejsce, z którego wywodzą się po

nadczasowe wartości

terenie Politechniki Wrocław
skiej (wspólne przedsięwzię
cie uczelni wrocławskiej, gliwickiej i innych). Przywołał
również koncepcję ośrodka upamiętniającego wkład pol

z którą jesteśmy związani jedy
nie na podstawie rodowodu.

To przede wszystkim miejsce
z którego wywodzą się ponad
czasowe wartości, postawy
moralne i naukowa spuścizna,

które Uczelnia stara się pielę
gnować również współcześnie.

skich naukowców w rozwój światowej nauki, która na

— Chciałam podziękować przedstawicielom Stowarzy
szenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, że dbają i za

rodziła się rok temu podczas uroczystości rocznicowych

wsze dbali o tę pamięć. „Narody tracąc pamięć, tracą ży

wydarzenia. Pawilon ma zostać wybudowany na terenie
Politechniki Lwowskiej. Będzie służył prezentacji dorobku

cie". My pokazujemy, że chcemy tę pamięć kultywować,
pamiętamy o tych, którzy zginęli, o naszych patriotach.

oraz ukształtowaniu przestrzeni kontaktu na linii nauka
- biznes w taki sposób, by zaświadczać o niezmiennej
otwartości na tego typu relacje, która towarzyszyła już

Jeszcze raz cześć ich pamięci — powiedziała prof. Joanna
Bzówka, Dziekan Wydziału Budownictwa. ■

przedwojennej uczelni.
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Redakcja

SPOTKANIE WŁADZ REKTORSKICH
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Z PROFESOREM JERZYM BUZKIEM
W piątek, 10 lipca 2020 r., odbyło się spotkanie JM Rektora Politechniki Śląskiej i Władz Rektorskich
z prof. Jerzym Buzkiem, byłym premierem i przewodniczącym parlamentu Unii Europejskiej.

Głównym tematem rozmów były zagadnienia związane
z planem działania na rzecz programów zrównoważonej
gospodarki Unii Europejskiej (tzw. Europejski Zielony Ład),
a także z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, w tym
strategii energetycznych opartych o technologie wodo

rowe. W związku z tą tematyką w spotkaniu uczestniczyli
również prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Marek Pa-

wełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. Bogusław Ła

zarz, Prorektor ds. Ogólnych, a także prof. Tadeusz Chmielniak, członek rzeczywisty DAN.
Wymienione programy umożliwiają efektywniejsze wyko

rzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę
o obiegu zamkniętym, jak również

przeciwdziałanie utracie różnorod
ności biologicznej i zmniejszenie
poziomu zanieczyszczeń. W trakcie
spotkania omówiono konieczne
inwestycje i dostępne narzędzia
finansowe oraz wyjaśniono, w jaki
sposób zapewnić transformację,
która będzie sprawiedliwa i sprzy

którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100
mld euro w latach 2021 - 2027.

Dzięki zaangażowaniu i staraniom podjętym przez prof.
Janusza Kotowicza, Prorektora ds. Współpracy z Otocze
niem Społeczno-Gospodarczym, Politechnika Śląska wraz

z gminą Bytom włączyła się w działania służące uzyskaniu
zewnętrznych źródeł finansowania na rzecz m.in. rozwoju

energetyki, w tym w szczególności opartej o odnawialne

źródła energii i technologii wodorowych, technologii in
formacyjnych, rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych oraz innych innowacyjnych prac naukowych i ba
dawczo-rozwojowych.

Spotkanie było także okazją do

uhonorowania Profesorów
Jerzego Buzka i Tadeusza

Chmielniaka medalami 75-lecia
Politechniki Śląskiej

jająca włączeniu społecznemu. Unia Europejska zapewni

również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi,
przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających

skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Ma temu słu
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żyć mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach

Okoliczność spotkania z Pro
fesorami Jerzym Buzkiem oraz
Tadeuszem Chmielniakiem była
doskonałą okazją do podzięko
wania za Ich wieloletnie zaan
gażowanie w rozwój Politechni
ki Śląskiej, budowanie prestiżu
i statusu uczelni badawczej. Wy

razem tego było wręczenie przez
JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka obu Profesorom oko

licznościowego medalu 75-lecia Politechniki Śląskiej. Po
nadto uroczystość wręczenia medalu zbiegła się z jubile
uszem 80. urodzin Profesora Jerzego Buzka. ■
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Jadwiga Witek

PROREKTOR PROFESOR
MAREK PAWELCZYK
PRZEWODNICZĄCYM
KONSORCJUM
ŚLĄSKICH UCZELNI
PUBLICZNYCH
Prof. dr hab. inż. Marek Pawelczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został wybrany przewodniczącym
Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych - Silesian Universities NetWork (SUN). Wyboru dokonano
21 lipca przy jednomyślnym poparciu przedstawicieli wszystkich członkowskich uczelni.

Kadencja prof. Marka Pawelczyka na stanowisku przewodniczą
cego rozpocznie się 1 października 2020 roku i potrwa 2 lata.
Obecnie tę funkcję pełni prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Elekt
AWF w Katowicach.
— Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych to inicjatywa, która
powstała już wiele lat temu. Ma swoją ugruntowaną pozycję. Do
tychczas była w bardzo dobrych rękach. Obecny przewodniczący
to Rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Grzegorz Juras.
Ja będę miał przyjemność objąć przewodniczenie konsorcjum od
1 października 2020 roku — mówi prof. Marek Pawełczyk.

ni Konsorcjum ma prowadzić do wzrostu ich internacjonalizacji.
Efektem działań ma być prezentacja województwa śląskiego jako
regionu nowoczesnego, bazującego na najnowszych technolo
giach, a także tworzenie przestrzeni dla urzeczywistnienia się idei
kształcenia przez całe życie, w tym kształcenia pozaakademickiego.

— Jako uczelnie śląskie nie konkurujemy ze sobą, staramy się
współpracować, budować wspólny potencjał. Politechnika Śląska
ma ten zaszczyt, że jest uczelnią badawczą. W ramach pierwsze
go z 27 zadań, które zdefiniowaliśmy, określiliśmy chęć budowy
wspólnej płaszczyzny wsparcia, wymiany myśli, budowania wza
Główną misją powołanego w 2010 roku Konsorcjum jest promowa jemnych relacji w regionie śląskim, być może powołania federacji
uczelni. To oczywiście zależy od tego, jakie będą zachęty do takich
nie śląskiego szkolnictwa wyższego w skali regionalnej, krajowej oraz
międzynarodowej. Członkowie inicjatywy podejmują wspólne dzia inicjatyw. Jako uczelnia badawcza mamy niezwykłe możliwości,
przede wszystkim budowy kadry, naszej rozpoznawalności, ale nie
łania na rzecz wzmocnienia i ugruntowania wizerunku Śląska jako
chcemy
działać w odosobnieniu. Chcemy, aby Politechnika Śląska
cenionego ośrodka nauki, badań i edukacji. Różnorodny charakter
była
uczelnią,
która jest w stanie wykorzystać to, co nam dano jako
uczelni tworzących porozumienie pozwa
uczelni badawczej, aby wspólnie z innymi
la na organizację atrakcyjnego programu,
|| Konsorcjum Śląskich Uczelni
uczelniami starać się promować Śląsk,
który łącząc w sobie ofertę edukacyjną,
jako miejsce do studiowania, miejsce do
obsługę socjalną i społeczno-kulturalną,
Publicznych promuje śląskie
życia oraz rozwoju naukowego i kariery —
stanowi ważny element zachęcający stu
szkolnictwo wyższe w skali
podkreśla Profesor.
dentów, w tym także zagranicznych, do
podjęcia studiów na Śląsku.

regionalnej, krajowej oraz

Konsorcjum zrzesza 9 uczelni z woje
wództwa śląskiego: Politechnikę Śląską,
Akademię Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej, Politechnikę Często
chowską oraz mieszczące się w Katowicach: Akademię Muzyczną
im. Karola Szymanowskiego, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Śląski.

międzynarodowej

— Jest niezwykle ważne, abyśmy wspól
nie budowali potencjał uczelni śląskich,
zarówno w zakresie pozyskiwania dobrych kandydatów na stu
dentów, jak i w zakresie promocji międzynarodowej, bo na tym
też w dużej mierze koncentruje się Konsorcjum. Chodzi również
o to, aby wspólnie wykorzystywać infrastrukturę badawczą, jaką
posiadamy. Jesteśmy teraz w doskonałej sytuacji ze względu na
to, że prof. Tomasz Pietrzykowski, obecny prorektor Uniwersytetu
Śląskiego, został przewodniczącym Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej. Będziemy dzięki temu mieli informacje z pierwszej
ręki odnośnie inicjatyw NAWA czy programów międzynarodo
wych, w których będziemy mogli uczestniczyć — podkreśla prof.
Pawelczyk
Umiędzynarodowienie przejawia się także w realizowaniu szkoleń
dla pracowników europejskich uczelni partnerskich, dzięki czemu
urzeczywistniana jest idea dzielenia się doświadczeniami pomię
dzy poszczególnymi jednostkami akademickimi. Współpraca uczel

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk jest członkiem Komitetu Polity
ki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Ponadto reprezentuje Politechnikę Śląską w Komitecie
Automatyki i Robotyki PAN w kadencji 2020 - 2023 oraz pełni
funkcję przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale PAN
w Katowicach. Przez dwie kadencje był również członkiem Komi
tetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także wiceprezyden
tem międzynarodowego towarzystwa naukowego, działającego
od ponad 25 lat wok. 70 krajach - International Institute of Acousticsand Yibration.B
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Jadwiga Witek

DWIE JEDNOSTKI ŁĄCZĄ SIŁY,
BY WZMACNIAĆ ROZWÓJ
BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!

O korzyściach wynikających z połączenia doświadczeń i wizji rozmawiamy z prof. Małgorzatą
Dobrowolską, prof. Jarosławem Brodnym oraz dr. inż. Zygmuntem Łukaszczykiem.

Pani Profesor, Międzynarodowe Centrum Badań Interdy

-żorska KSSE. Sekcje obejmują prowadzenie badań, analiz

scyplinarnych w Rybniku - co to za inicjatywa?

rektorem dr. inż. Zygmuntem Łukaszczykiem zapraszamy

oraz działań wdrożeniowych, podnoszących interdyscyplinar
ny i międzynarodowy potencjał szeroko rozumianego bizne
su, w tym kompetencji menedżerskich inżynierów. Zajmują

nie tylko do nowej siedziby MCBI w filii CKU w Rybniku, ale
również do naszych wspólnych, nowo otwartych laborato
riów i dwóch bardzo ciekawych sekcji: Engineering Business

się sieciowaniem ekspertów działających na rzecz biznesu
oraz integracją środowiska biznesowego w skali lokalnej, re
gionalnej, krajowej i ponadnarodowej.

Lab, Engineering Business Club, w których prowadzimy dzia
łalność naukowo-wdrożeniową na rzecz otoczenia społecz

Co oferują otoczeniu społeczno-gospodarczemu obie sekcje?

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ: Wspólnie z Dy

no-gospodarczego. Włączyła się w to Katowicka Specjalna

Strefa Ekonomiczna, w szczególności podstrefa jastrzębskoI 12

W ramach Engineering Business Lab prowadzimy specjali
styczne ekspertyzy dla wszystkich sektorów: prywatnego, pu

blicznego, społecznego. Koncentrujemy się na dostarczaniu
wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów - ekonomii, ra
chunkowości, zarządzania, technologii, psychologii - i instru
mentów praktycznych liderom zarówno małych, jak i dużych
organizacji. Prowadzimy doradztwo i wdrożenia usprawniają
ce codzienną działalność firm i instytucji, uwzględniając po
stęp technologiczny i społeczny. Mamy zamiar organizować
proces kształcenia ustawicznego (w ramach krótkich form
szkoleniowych i kursów) oraz formalnego (jako studia pody

tucjami kultywującymi tradycje zawodów przemysłowych

przeszłości. Coraz lepiej wyposażone laboratorium stwarza
duże możliwości wspomagania procesu kształcenia wśród
studentów i pracowników, oraz uczniów szkół średnich. Je

steśmy też otwarci na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która coraz lepiej się układa.

Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie zaprosić do współ
pracy wszystkie zainteresowane osoby oraz instytucje.

plomowe, w tym MBA „szyte na miarę").

W ramach Engineering Business Club prowadzimy działania

upowszechniające wiedzę podczas spotkań biznesowych

Panie Dyrektorze, proszę opowiedzieć więcej o planach
współpracy pomiędzy CKU w Rybniku i MCBI?

i eksperckich, „sieciujemy" ekspertów działających na rzecz

Dr inż. Zygmunt Łukaszczyk: CKU - filia Politechniki Śląskiej

biznesu, integrujemy środowiska biznesowe, organizujemy

podjęła owocną współpracę z MCBI i zawarła porozumienie
o utworzeniu w Rybniku dwóch sekcji, o których już wspo
mniano. Engineering Business Lab - praca będzie obejmować
badania, analizy oraz działania podnoszące interdyscyplinarne
i międzynarodowe kompetencje menedżerskie inżynierów. Na
obecnym etapie mamy już wyposażone laboratorium.

tematyczne spotkania członkowskie klubowiczów. Obok KSSE
i jej podstrefy jastrzębsko-żorskiej wiodącym partnerem jest
również RIT Subregionu Zachodniego, Związek Gmin i Powia
tów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z sie
dzibą w Rybniku.

Panie Profesorze, czym zajmuje się prowadzona przez Pana
pracownia?

Dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ: Pracownia Badań
i Analiz Zawodów Przemysłowych Przyszłości, którą mam za
szczyt kierować, jest jedną z dwóch pracowni wchodzących

Engineering Business Club będzie zajmować się świadcze
niem usług doradczo-biznesowych o charakterze interdyscy
plinarnym w zakresie wdrażania nowych technologii, modeli

biznesowych, finansów, księgowości, ITi HR. Aktualnie podję
to rozmowy z Subregionem Zachodnim na temat prowadze
nia studiów MBA dla samorządowców oraz szeregu innych

inicjatyw w zakresie uruchomionych sekcji w ramach MCBI. ■

w skład Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych.
Głównym celem działalności całego Laboratorium,
a mojej pracowni w szczególności, jest stworzenie
jak najlepszych warunków do pozyskiwania i promo
wania wiedzy w zakresie kluczowych kompetencji,
jakie w najbliższych latach powinni posiadać pracow
nicy. Rozwój nowych technologii, związany z szeroko
rozumianą automatyzacją i cyfryzacją gospodarki,
dość istotnie wpłynął na rynek pracy, zgłaszając
w wielu przypadkach zapotrzebowanie na zupełnie
nowe kompetencje pracowników. Trwająca pande

mia jeszcze bardziej przyspiesza ten proces. Nowa
sytuacja znacznie podwyższa wymagania w stosun

ku do pracowników, w tym również w stosunku do
absolwentów naszej Uczelni. Szkoły wyższe muszą
przygotować się do tych zmian, których dynamika

w przyszłości może jeszcze bardziej wzrosnąć.

I właśnie w tym zakresie widzę ogromne możli
wości działania Pracowni Badań i Analiz Zawodów
Przemysłowych Przyszłości. Nasze prace koncen
trują się bowiem na jak najlepszym przygotowaniu
studentów i pracowników do zachodzącej transfor
macji kompetencyjnej, tak aby nie zostali oni wy
kluczeni z rynku pracy. Działania skierowane są tak
że do uczniów szkół średnich. Uważamy bowiem,
że uczniowie po zakończeniu studiów w większo
ści przypadków będą pracowali na stanowiskach,
których jeszcze dzisiaj nie ma. Z tego względu jest
konieczne odpowiednie przygotowanie, zarówno

w aspekcie technicznym, organizacyjnym, jak i spo
łecznym, w tym także mentalnym.

Staramy się również powiązać działania z ogrom

ną tradycją przemysłową naszego regionu. Z tego
względu prowadzimy współpracę z wieloma instyProf. Małgorzata Dobrowolska, dr inż. Zygmunt Łukaszczyk
/fot. mat. Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych
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■ Aleksandra Weber

STUDENCI POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ OPRACOWALI
PROJEKTY BETONOWYCH
DEKORACJI

W piątej edycji projektu CUL (Content and Language Integrated Learning) z udziałem studentów II
roku Wydziału Budownictwa, a także we współpracy ze Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej
powstały oryginalne projekty-łączy je... beton, materiał, z którego zostaną wykonane.

Projekt CLIL - Content and Language Integrated Learning to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu orazjęzyka obcego. Zakłada połączenie wiedzy fachowej, związanej
z przedmiotem nauczania, oraz kompetencji językowych,
kształconych na lektoracie. Metoda ta jest rozpowszech
niona na uczelniach europejskich i polecana do stosowania
w szkolnictwie wyższym przez Komisję Europejską. Na Po
litechnice Śląskiej koordynatorami językowymi projektu są

W tegorocznej edycji wzięło udział 40 studentów Wy
działu Budownictwa, którzy opracowali projekty form
dekoracyjno-użytkowych. Wśród nich pojawiły się do
nice, lampy, hantle, a nawet biżuteria czy też ramki na
obraz z kolorowego betonu. W tym roku, ze względu na
brak możliwości pracy w laboratorium, projekty zostaną
wykonane w innym terminie.

mgr Iwona Seta-Dąbrowska oraz mgr Janusz Sroka ze Stu
dium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, natomiast funk

angielskiego: Cl), uczestniczyła również grupa średnioza-

cję koordynatora merytorycznego pełni dr inż. Małgorzata
Gołaszewska z Wydziału Budownictwa.

Content and Language Integrated Learning rozpoczął się
na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2015/2016.

Po raz pierwszy, oprócz grupy zaawansowanej (poziom
awansowana (poziom angielskiego: B2). We wcześniejszych
latach w CLIL włączały się wydziały: Architektury, Automa

tyki, Elektroniki i Informatyki, Elektryczny i Mechaniczny
Technologiczny. Ponadto projekt był realizowany nie tylko

wjęzyku angielskim, ale także w języku niemieckim.

Studenckie projekty lampy oraz ramki na obraz, które zostaną wykonane z betonu / mat. Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej
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Projekty opracowane w ramach CUL w roku akademickim 2018/2019 / mat. Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej

— Projekt CLIL umożliwia rozwijanie bardzo praktycz
nych umiejętności językowych ściśle związanych z da
nym kierunkiem studiów. Studenci uczestniczący w pro

jekcie mają szanse na poszerzanie
wiedzy oraz fachowego słownic
twa, w tym wypadku związanego
głównie z betonem i procesami
budowlanymi.

Rozwijają

także

umiejętności miękkie, takie jak

Dla studentów to świetna okazja do uzupełnienia wiado
mości o technologii betonu poprzez praktyczne wykorzy
stanie nabytej wiedzy — mówi dr inż. Małgorzata Goła
szewska. — Pod naszym czujnym
okiem studenci samodzielnie

J J Projekt CLIL umożliwia rozwijanie
bardzo praktycznych umiejętno

planują, projektują i wykonują
elementy betonowe w labora

ści językowych ściśle związanych

torium Wydziału Budownictwa,

z danym kierunkiem studiów

dzięki czemu mogą zmierzyć się

praca w zespole, komunikatyw
ność, kreatywność — mówi mgr Iwona Seta-Dąbrow-

ska. — Ważna jest także przedsiębiorczość, którą muszą

się wykazać studenci próbujący nawiązać współpracę
z firmami budowlanymi, wspomagającymi zadania pro
jektowe — dodaje.

Przedsięwzięcie jest podzielone na dziewięć etapów. Za
planowane w nich zadania to m.in. zebranie materiałów
źródłowych, organizacja poszczególnych etapów i wy
znaczenie terminów ich zakończenia, realizacja projektu,

z realnymi problemami techno
logii betonu i prefabrykacji. W tym roku niestety nie uda

ło przeprowadzić się części laboratoryjnej, ale liczymy na
dalszą współpracę w przyszłym roku akademickim.

Działania są prowadzone przez jeden lub dwa semestry,
z czego pierwszy jest poświęcony poszerzaniu wiedzy
teoretycznej koniecznej do sprawnego wykonania pro
jektu w drugim semestrze.
Korzyści płynące z udziału w CLIL - zdobywanie meryto

rycznej wiedzy oraz umiejętności z języka obcego - spra

dobór materiałów, podział pracy oraz prowadzenie doku

wiają, że z roku na rok zwiększa się liczba chętnych na

mentacji. Ostatni etap zakłada przedstawienie produktu
końcowego w formie prezentacji w języku obcym.

— Wydział Budownictwa prowadzi współpracę ze Studium

udział w projekcie. Ponadto uczestnicy otrzymują możli
wość nawiązania współpracy z przemysłem i otoczeniem
społeczno-gospodarczym, rozwijając praktyczne kompe

Języków Obcych w ramach projektu CLIL piąty rok z rzędu.

tencje, przydatne na rynku pracy. ■
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NAUKA I BIZNES

ffi/----------------------------------------------------------------------------------------------■ Aleksandra Weber

POLITECHNIKA ŚLĄSKA NA
KONGRESIE MADĘ IN POLAND 2020
Odbywający się 17 lipca kongres polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców po raz pierw
szy został zorganizowany za pośrednictwem Internetu. Politechnika Śląska była jednym z głównych
partnerów wydarzenia.

Prezentacja potencjału polskich produ
centów i marek, rozwiązań wypracowa

nych przez przedsiębiorców oraz sposo
bów zarządzania biznesem to niektóre
z tematów omawianych podczas kongre
su Madę in Poland. Szczególny nacisk zo

stał położony na zagadnienia obejmujące
współpracę przemysłu i biznesu z nauką

oraz administracją. Te kwestie wybrzmia
ły podczas sesji inauguracyjnej, którą
rozpoczął Wojciech Pomarański, Prezes
Zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczo

ści: — Chcielibyśmy nasze wydarzenie
oprzeć o coś niezmiennego, gruntowny
filar, czyli polską naukę, która bardzo do
brze radzi sobie za granicą naszego kraju:
w Europie i na całym świecie. Zależy nam

na tym, aby wizerunek polskich produk
tów i usług był widziany tak jak polska

nauka. Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy włączyli się do rozmów.
O istotnych zadaniach polskich przed
siębiorców, a także konsumentów, któ
rzy tworzą jeden z członów społeczności
Madę in Poland wpływający na rozwój

narodowej gospodarki, mówił podczas
dyskusji inauguracyjnej prof. Jerzy Buzek,

poseł do Parlamentu Europejskiego: —
Przedsiębiorcy muszą być konkurencyjni,
tworzyć podstawy organizacyjne i tech

nologiczne, nowe sposoby zarządzania.
Muszą uzyskać sporą pomoc, zarówno od
strony rządu, jak i systemu finansowego,
bankowego czy z Unii Europejskiej. Waż
ni są również konsumenci - bez ich świa
domości rozeznania, co jest naprawdę
dobre, trudno będzie zaistnieć polskiej
marce na rynku krajowym i europejskim.
W aspekcie rozwoju polskiej gospodarki

nie bez znaczenia pozostają uniwersy
tety oraz uczelnie techniczne, budujące
współdziałania z przemysłem i biznesem
oparte na innowacyjnych badaniach i no
woczesnych technologiach. — Politechni
ka Śląska należy do grona 10 uczelni, które
realizują program uczelni badawczej. To

ogromny zaszczyt, którego nie przecenia-

NAUKA I BIZNES
my, tylko traktujemy jako wyzwanie. Na Śląsku szczególny
nacisk kładziemy na rozwój współpracy z otoczeniem spo
łeczno-gospodarczym. Chcemy aktywnie współuczestniczyć
w przestrzeni łączącej sfery nauki, biznesu i przemysłu na
bazie swojego 75-letniego doświadczenia i rozwijać 6 ob
szarów badawczych, które sprecyzowaliśmy. Są to onkolo
gia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, sztuczna
inteligencja i przetwarzanie danych, materiały przyszłości,
inteligentne miasta, mobilność przyszłości, automatyzacja
procesów i Przemysł 4.0, ochrona klimatu i środowiska, no
woczesna energetyka — wyjaśnił widzom sesji inauguracyj

nej prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Oto

czeniem Społeczno-Gospodarczym.

W dyskusji rozpoczynającej wydarzenie wzięli udział także
Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP, Krzysztof

Pietraszkiewicz - Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, oraz prof. Sławomir Wiak - Rektor Politechni

przedstawiciele uczelni oraz przedsiębiorstw: prof. Jaro
sław Dastych - Prezes Proteon Pharmaceuticals S.A, prof.
Zbigniew Walczyk - Rektor PWSZ w Elblągu, prof. Sławo

mir Wiak - Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Michał Wieczorowski - Prorektor Politechniki Poznańskiej, Bartłomiej
Haczek- Menadżer Projektu ds. Kluczowych Klientów High
Technology Machines oraz Artur Pollak - Prezes Zarządu
APA Group. Eksperci omówili m.in. funkcjonowanie sek
tora wysokich technologii oraz rewolucję technologiczną,
wpływającą nie tylko na rynek pracy, ale także kształcenie
studentów jako przyszłych pracowników. Prelegenci odnie
śli się do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
podsumowując pierwsze zmiany dokonane przez władze
rektorskie polskich ośrodków akademickich.
Prof. Janusz Kotowicz przedstawił praktyki rozwoju nauki,
kształcenia i biznesu na Politechnice Śląskiej. Działania

realizowane z partnerami przemysłowymi to m.in. studia

ki Łódzkiej.

dualne, kształcenie zorientowane projektowo, doktoraty

Podczas kongresu Madę in Poland internauci mogli uczestni

czyć także w spotkaniach warsztatowych oraz dwóch sesjach

wdrożeniowe. Ponadto rozwój kompetencji studentów jest
możliwy dzięki uczestnictwu w studenckich kołach nauko

tematycznych. Pierwsza z nich - „Kreatorzy polskiej gospo

wych, które otrzymują dofinansowania do opracowywa

darki" - została poświęcona m.in. świadomości konsumenc

nych projektów. Uczelnia stara się również odpowiadać na
wyzwania wymagającego i przekształcającego się współcze

kiej oraz wsparciu przedsiębiorców przez administrację pań

stwową. Prelegenci omówili czynniki wpływające na sukces
polskich producentów, bariery hamujące rozwój, a także za
gadnienia związane z wpływem pandemii wirusa SARS-CoV-2

na kondycję gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.

Druga z dyskusji - „High Tech Madę in Poland" - dotyczyła
synergii nauki i biznesu w kwestii rewolucji technologicznej.
Głos w tej sprawie zabrał prof. Janusz Kotowicz, a także inni

snego rynku pracy, przygotowując wysoko wykwalifikowaną
kadrę inżynierską. — Chciałbym zwrócić uwagę na kreowa
nie i tworzenie nowych tendencji. One wynikają z kierunku
rozwoju technologicznego, w jakim podąża świat. Stara
my się za tym nadążać, mówiąc o kierunkach związanych
z Przemysłem 4.0, sztuczną inteligencją czy inteligentnymi
miastami — podkreślił prof. Janusz Kotowicz. ■

MADĘ IN POLAND
2020
Politechnika Śląska otrzymała tytuł Madę in Poland 2020. Została wyróżniona „za istotny wpływ na
rozwój gospodarki narodowej poprzez realizowanie innowacyjnych projektów, współpracę z przedsiębiorstwami oraz promowanie polskiego szkolnictwa wyższego".
— Chciałbym podziękować organizatorom konkursu Madę in Poland za przyznanie wyróżnienia Po
litechnice Śląskiej. Chcemy odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu tak, by problematyka ważna i widoczna dla
rozwoju gospodarki była obecna zarówno w naszych badaniach naukowych, jak i w pracach studentów oraz dokto
rantów — mówił podczas transmisji prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. — Jesteśmy wprawdzie
uczelnią techniczną, ale staramy się rozwijać nauki z innych dziedzin, które łączą się na przykład w dobie Przemysłu
4.0. Istotny jest cały zasób wiedzy z obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych, ale także nauk społecznych. W dobie
obecnej pandemii włączamy się aktywnie w walkę z jej skutkami. Liczymy na to, że nasi partnerzy przemysłowi będą
nas coraz bardziej dostrzegać i dzięki temu będziemy mogli realizować trzecią misję uczelni, a więc wpływ naszych
badań na społeczeństwo i gospodarkę.

Program wyróżniający jednostki wspierające rozwój polskiej gospodarki i polskich marek oraz kształtujące współ
pracę z biznesem jest prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku
Gazety Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
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M,..,SUKCESY-STUDENTÓW
Aleksandra Weber, Jadwiga Witek

STUDENCI Z POLITECHNIKA
ŚLĄSKIEJ ZAPROJEKTOWAl

RUCHU DROGOWEGO
I OCHRONY KLIMATU
Bezzałogowe statki latające zaprojekto
wane przez Międzywydziałowe Koło Na
ukowe Politechniki Śląskiej „High Flyers"
mogą wspomóc identyfikację intruzów
w „korytarzach życia" podczas wypadków
samochodowych, a także posłużyć do wy
krywania patogenów chorób roślin.

Działające na Politechnice Śląskiej Międzywydziałowe

Koło Naukowe „High Flyers" zajmuje się zagadnieniami

oparte na różnych mikroprocesorach oraz przygotowuje
my inne rzeczy, które drony mogą dla nas zrobić.

z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji auto Jednym z zadań, do którego może być przeznaczony beznomicznie sterowanych obiektów latających typu UAV |
załogowy statek latający, jest usprawnienie bezpieczeń
(Unmanned Aerial Vehicle). Opiekunami MKN „High
stwa ruchu drogowego. Działanie to zostało zaprezen
Flyers" są dr hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ, oraz dr towane w ramach konkurencji „Korytarz życia" podczas
hab. inż. Marcin Lemanowicz, prof. PŚ. W skład zespołu |
tegorocznej edycji Droniady. Zadanie konkursowe pole
wchodzą Jacek Grzybowski, Łukasz Ungier, Tomasz Kudagało na identyfikacji pojazdów, które nie stosują się do

la, Wojciech Stańczuk, Izabela Stępień, Paweł Piórkowski
oraz Dawid Rudy.

zasad zgodnych z korytarzem życia tworzonym w celu
umożliwienia dojazdu służbom ratowniczym do wypad

— Główne kierunki naszych prac skupiają się na inteli

ków drogowych. — Naszym zadaniem konkursowym było

gentnym przetworzeniu informacji - takiej, którą dron
jest nam w stanie dostarczyć. Mówimy tutaj o tego typu

wykrycie pojazdu, który nieuprawnienie wjechał w kory
tarz życia, i podanie danych umożliwiających jego identy
fikację — wyjaśnia Jacek Grzybowski.

algorytmice, jak sztuczna inteligencja, tzw. big data,
chmura obliczeniowa, sieci neuronowe. To są te zagad- |
nienia, które należy przetestować i wdrożyć w systemy.

Przygotowana przez studentów platforma latająca może
być także używana w zakresie ochrony środowiska. —

To kierunek, który jest aktualnie rozwijany — mówi dr
hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ.

Zadanie, w którym zajęliśmy drugie miejsce, dotyczyło

Do „High Flyers" należą osoby poszerzające wiedzę m.in.

nowoczesnego rolnictwa, wykorzystującego drony do
wykrywania chorób roślin lub innych anomalii upraw, co

z zakresu elektroniki, mechaniki, modelarstwa i projek
towania. — Jesteśmy pasjonatami. Każdy z nas ma jakąś
ideę, jeśli chodzi o bezzałogowe statki latające. Część z nas

oraz obniżeniu użycia pestycydów — dodaje Grzybowski.
— Urządzenie za pomocą zastosowanego algorytmu jest

chce je programować, część chce budować. Mamy w na
szym zapleczu dwa statki VTOL (Vertical Take-Off and Lan-

ma wesprzeć rolników w szybkiej identyfikacji problemu

w stanie rozpoznać ogniska chorób warzyw, do których
przypisane są odpowiednie kolory RGB.

ding). Jeden jest zrobiony z włókna węglowego — mówi

Celem Droniady jest popularyzacja systemów bezzało-

Jacek Grzybowski, Przewodniczący Koła. — Oprócz tego

gowych i autonomicznych. Uczestnicy mają możliwość
przetestowania rozwiązań w realnych warunkach, a także

zajmujemy się programowaniem, własnymi systemami
komunikacji. Poznajemy te elementy, projektujemy układy |

nawiązania współpracy z otoczeniem społeczno-gospo
18
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darczym. — W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
jest stworzony Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, który jest miejscem, gdzie tego typu rozwiązania są
testowane. Jest on odpowiedzią na ciągle rosnący rynek
dronów i zapotrzebowanie zarówno usługobiorców, jak
i usługodawców — wyjaśnia dr hab. inż. Roman Czyba,
prof. PŚ. — Studenci mają możliwości przedstawienia

pomysłów bezpośrednio przed firmami i w obecności
potencjalnych przyszłych pracodawców, a więc jest to
dobry moment, żeby zaprezentować się z jak najlepszej
strony. Rozwiązania te będą wdrażane w firmach komer
cyjnych — dodaje.
Zastosowanie dronów jest znacznie szersze. Oprócz ob

szarów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowe
go czy ochroną środowiska, obejmuje także inne sfery

nauki i życia codziennego. — To również kontrola insta
lacji naziemnych, linii energetycznych, inspekcja trakcji
kolejowych, kontrola stanu technicznego obiektów róż
nego typu, dźwigów budowlanych, mostów. To przede

wszystkim również bezpieczeństwo - a więc wsparcie
dla służb mundurowych - policji, straży pożarnej, straży
miejskiej — mówi dr hab. inż. R. Czyba, prof. PŚ, pod
kreślając także sposób użycia drona w czasie epidemii.

— Wykorzystanie w tym wypadku platform latających do
dezynfekcji, ogłaszania informacji z powietrza pokazuje

możliwości zastosowania tego typu rozwiązań.

Drużyna z Politechniki Śląskiej zajęła I miej
sce w konkurencji „Korytarz życia" oraz II miej
sce w klasyfikacji generalnej VII edycji Droniady
2020, zorganizowanej przez Instytut Mikromakro,
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
- Państwowy Instytut Badawczy oraz Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wydarze
nie odbywało się od 1 do 4 lipca na terenie Aero
klubu Śląskiego w Katowicach.

TEMAT NU

■ Jadwiga Witek

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
W MOJEJ DRODZE NA SZCZYT
RYSZARDEM PAWŁÓW:
Wyjazd do Norwegii na wspinanie lodowe - 2019 rok / fot. arch. prywatne

Politechnikę Śląską wybierają ludzie, którzy cechują się nie tylko ambicją, towarzyszącą zróżnicowa
nym zainteresowaniom, ale także niezwykłą wytrwałością i pokorą. Wśród absolwentów Uczelni znaj
duje się Ryszard Pawłowski - polski taternik, alpinista i himalaista. Jego pasja zaprowadziła go m.in. na
dziesięć ośmiotysięczników. Wspólnie z Jerzym Kukuczką, Januszem Majerem, Krzysztofem Wielickim
i innymi sławnymi himalaistami zdobywał kolejne szczyty.

Kiedy zainteresował się Pan wspinaczką?
Pochodzę z Pomorza, z województwa kujawsko-pomorskie
go. Przyjechałem na Śląsk jako czternastolatek. Trwał wte

większych osiągnięć było zdobycie z Jurkiem Kukuczką dna
jaskini Wielkiej Śnieżnej - 770 m pod ziemią. Jurek Kukucz

dy nabór do Zasadniczych Szkół Górniczych, dostawało się

ka mieszkał na tym samym osiedlu, gdzie ja miałem inter
nat. Spotkaliśmy się w Klubie Wysokogórskim.

wszystko za darmo: internat, książki, zeszyty oraz utrzyma

Gdy już zacząłem pracować, postanowiłem, że chciałbym

nie. Chciałem też robić coś więcej - wyjść poza świat szkoły

skończyć studia. Były to studia wieczorowe na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na kopalni

i internatu. Zacząłem chodzić do Pałacu Młodzieży-na zaję

cia sportowe, zapasy, strzelanie, później na kółko szachowe.
Uprawiałem też judo. To najbardziej mi się spodobało. Przez
6 lat intensywnie ćwiczyłem, byłem nawet wicemistrzem
województwa. Jednocześnie ukończyłem Zasadniczą Szkołę
Górniczą. Poszedłem do Technikum im. Stanisława Staszica
w Dąbrowie Górniczej. Później podjąłem pracę na kopalni.
Zacząłem chodzić po górach i jaskiniach. Jednym z moich
20

pracowałem jako elektryk (mój ojciec też był elektrykiem).
Miałem predyspozycje do rozwiązywania zagadek logicz
nych. Bardzo dobrze radziłem sobie z fizyką i matematyką.
Spodobało mi się. Nie było to takie łatwe, bo jednocześnie
pracowałem na kopalni i dojeżdżałem pociągiem do Gliwic.
Wtedy musiałem zrezygnować z judo. Zacząłem tak, jak każ
dy spośród tych, którzy wtedy chcieli się wspinać - Jurek
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Kukuczka, Krzysiu Wielicki, Adaś Zyzak, Janusz Majer. Naj
pierw skałki, później Tatry latem i zimą, Alpy. Czytałem dużo

Co popycha do uprawiania tej dyscypliny w najbardziej

książek podróżniczych i nigdy nawet nie marzyłem, że-mogę
wyjeżdżać w najwyższe góry i być na każdym kontynencie.
Nie miałem wtedy ani grosza, ale klub dofinansowywał
tych, którzy się wyróżniali. Wykonywałem też roboty wyso
kościowe - malowaliśmy kominy, wieże kopalniane. Były to
dobre pieniądze, których część można było przeznaczyć na

Każdy może się wspinać. Nie każdy jednak osiągnie „wyżyny".
Żeby to zrobić, trzeba mieć niesamowite zdrowie i przygoto
wanie fizyczne, a w górach najwyższych także niesamowitą
psychikę. Czasami narażamy swoje zdrowie, a nawet życie.

wyprawy. Organizowaliśmy wyjazdy klubowe w różne góry

świata: Andy, Alpy, Himalaje, Karakorum, Kordyliery.

ekstremalnej formie?

Miałem kilka takich przypadków. Po zejściu z Everestu
w 1997 roku złapaliśmy biwak na 8500 m. Byli tam ludzie
z innych wypraw, np. Belg Pascal de Brouwer. Zmarł na tej

wysokości, mimo że Szerpowie starali się mu pomóc. Drugi
z kolegów - Portugalczyk Joao
stanie, gdzie zdobyłem swoje
Garcia - miał wszystkie palce
Trzeba mieć doświadczenie i bardzo
pierwsze trzy szczyty siedmiotyodmrożone, cudem udało się
silną motywację, żeby przeżyć,
sięczne. Aby mieć czas na góry,
go uratować. Ja przesiedziałem
i niesamowitą psychikę
starałem się jak najszybciej za
tę noc na 8500 m bez żadnych
liczyć egzaminy na Politechnice
odmrożeń. Nie ukrywam, że
i wtedy 20 dni wykorzystywałem na pobyt w Tatrach. By
przydała się moja psychika. Nie wiem, na ile psychika się
łem przygotowany fizycznie dzięki uprawianiu judo. Byłem
kształtuje w człowieku w trudnych sytuacjach, ale trzeba
też ambitny, więc szybko mnie zauważono. Po jakimś cza
rnieć wrodzone predyspozycje.
sie zaproponowano mi, żebym poprowadził wyprawę na
To nie był mój pierwszy raz. W innych górach wspinałem się
Mount Everest. W 1984 roku po raz pierwszy udało mi się
samotnie, np. zimą w Tatrach po kilka dni. Byłem w różnych
wejść na Everest, wprowadzając przy okazji dwóch klien
sytuacjach, podczas których zdarzały się wypadki śmier
tów. Przez bardzo długi czas większą satysfakcję dawały mi
telne, ponieważ były to wyprawy sportowe. Nigdy mnie
szczyty trudne technicznie. Ulubionym rejonem była Pata
to nie zrażało, uważałem, że jestem dobrze przygotowany.
gonia. Podczas pierwszego wyjazdu, który udało się zreali
W trudnych sytuacjach dawałem sobie radę.
zować z Klubem Wysokogórskim w 1987 roku, jako jedyny
Kiedy wspinaliśmy się z Jurkiem Kukuczką w roku 1989 na
z naszego klubu wszedłem na Fitz Roy. Jest to najhonorpołudniowej ścianie Lhotse, Jurek w pewnym momencie odniejsza góra w Patagonii argentyńskiej. Było to pierwsze
padł, lina się zerwała. Musiałem schodzić samotnie. Nawet
polskie przejście.
nie zdążyłem dojść do namiotu. Biwakowałem na 8000 m. To
Po 10 latach byłem liderem wyprawy, która po raz pierwszy
był teren bardzo trudny. Wielu ludzi paraliżuje strach. Mnie
wyjechała do Patagonii chilijskiej w Torres del Paine. Tam
świadomość, że walczę o swoje życie mobilizuje. W paru sy
jako pierwsi Polacy wchodziliśmy na dwie trudne turnice
tuacjach to właśnie uchroniło mnie przed tragedią.
-turnię centralną i północną. W moim zespole był Janusz
Dodam jeszcze, że bardzo często nie wystarczą same umie
Gołąb, wciąż bardzo dobry, wspinający się himalaista.
jętności, zdrowie i psychika czy doświadczenie, ale także
Po skończeniu Politechniki Śląskiej zaproponowano mi
łut szczęścia. Kiedy odpadłem na Pumori i spadałem kilka
pracę na kopalni, awans. Proponowano mi różne stanowi
set metrów z lawiną, obijając się o skały, myślałem, że już
ska i duże zarobki, ponieważ pracowałem tam 15 lat. Pa
w ogóle nie mam najmniejszych szans na przeżycie. Wbiłem
sja przeważyła, zwolniłem się z kopalni. Założyłem własną
się na szczęście w śnieg.
agencję górską Patagonia. Od wielu lat wyjeżdżam w góry
Są to więc predyspozycje, uwarunkowania genetyczne,
często, jednego roku organizuję po kilka wypraw. Czasami
później oczywiście praca nad sobą, psychika i szczęście. Gdy
są to łatwe szczyty - np. Elbrus, Aconcagua, Mount McKinwszystkie te elementy się zgrają, to można dużo osiągnąć.
ley i szczyty w Alpach.
i %
W 1977 roku byłem w Afgani
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... jak przetrwanie nocy w ekstremalnie trudnych warun
kach w górach podczas „biwaku śmierci"?
Trzeba mieć doświadczenie i bardzo silną motywację, żeby
przeżyć, i niesamowitą psychikę. Liczy się też wiedza - mia

łem świadomość, że pokonanie stresu związanego z lękiem
o przetrwanie będzie kosztować mnie dużo energii. Byłem
wtedy na 8500 m, wiedziałem, że muszę przeczekać noc.
Nie miałem śpiwora, żadnego jedzenia. Od pierwszego mo
mentu to była mobilizacja, że muszę przeżyć, że nie mogę
się poddać. Nawet nie przeszło mi przez myśl, że się odmro
żę. Walczyłem od pierwszej minuty. Ruszałem palcami rąk
i nóg, wykonywałem drobne ruchy ciałem. Wiedziałem, że
ani na minutę nie mogę zasnąć. Przy zamarznięciu człowiek
wpada w taką apatię. Później robi mu się ciepło i miło. Kiedy

zasypia, może się już nie obudzić. Udało mi się przetrwać
do rana. Później dotarli do mnie Szerpowie. Właściwie nie
potrzebowałem pomocy. Pomocy potrzebowali wspomnia
ny już Belg i Portugalczyk. Pierwszy z nich był komando
sem, miał na koncie kilka szczytów ośmiotysięcznych. Po tej
nocy nie był w stanie schodzić, zmarł. Drugi - doświadczo
ny wspinacz - był tak poodmrażany, że amputowano mu
wszystkie palce.

Czy korzysta Pan z nowoczesnych technologii podczas
wypraw?
Tak, ale widzę przy tym, że technologie w pewnym sensie

odarły wyprawy z romantyzmu. Teraz w bazie pod K2 siedzi
się, ogląda telewizję i czeka aż przyjdzie prognoza pogody

z informacją, że będzie dwudniowe okienko pogodowe
[śmiech]. Wtedy wychodzi się w góry, a gdy pogoda się za
łamuje, wraca się do bazy. Kiedyś przy stole graliśmy w kar
ty, prowadziliśmy rozmowy. Teraz każdy skupia się raczej na

swoim laptopie czy telefonie. Kiedy coś się wydarzy, to cały
świat w zasadzie o tym wie, bo jest łączność.

Ale oczywiście już mówiąc zupełnie poważnie, dzięki nowo
czesnym technologiom wspinanie jest łatwiejsze. Jest lep
szy sprzęt. Liny, raki, buty podgrzewane, doskonałe kombi
nezony, rękawice... Nie ma jednak już satysfakcji, że zrobiło
się coś samodzielnie.
Teraz wyprawy narodowe wspomagają się Szerpami, traga

rzami wysokościowymi. To jest już zupełnie inna dyscyplina.
Chyba było też silniejsze poczucie wspólnoty. Po wejściu,
po zdobyciu najtrudniejszego szczytu, nawet jeśli zdobyła

go jedna czy dwie osoby, mówiło się: „wyprawa polska, wy
prawa katowicka czy gliwicka zdobyła ten szczyt". Obecnie
wymienia się kogoś, kto korzystał z pomocy kilkunastu kole
gów, ale to jego promuje się w mediach. Nie jest to dobre.
Powinno być to wspólne działanie i pasja. Każdemu powin
no zależeć na wejściu. Tak jak w każdej sportowej dru
żynie. Mamy Lewandowskiego, Piątka czy innych, ale
szczycimy się naszą reprezentacją.

Jaka jest dziś nasza pozycja na świecie w tej
dziedzinie?

Polacy, Czesi, Słowacy byli grupą, która
zdobywała największe sukcesy w latach pW
80. Wtedy absolutnie dominowaliśmy

w górach najwyższych. Wcześniej Fran
cuzi, Amerykanie i Włosi zdobywali
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niezdobyte szczyty ośmiotysięczne. Nie jesteśmy
już grupą wiodącą na świecie. To już nie są czasy
Jurka Kukuczki, Krzysia Wielickiego czy Wojtka Kur
tyki. Są pojedynczy ludzie, którzy mają szansę, ale

nie jest to czołówka światowa.

Czy przydało się doświadczenie zdobyte podczas
pracy w kopalni?

Trudne warunki na kopalni były dla mnie jak tre_ning. Widziałem wypadki śmiertelne, co w górach
też się zdarza, ale również pracowałem w hałasie,
złym oświetleniu - to wymagało nieustannej kon
centracji, wyostrzenia zmysłów. Ktoś inny biega,
uprawia triathlon, jest niesamowicie silny, nagle
przeziębia się czy ma kłopoty żołądkowe i to już go
eliminuje w wejściu na szczyt. Nie mam problemów
z przeziębianiem się, z kondycją, z dużą wysokością.

Jest Pan naszym absolwentem - jak wspomina
Pan okres studiów na Politechnice Śląskiej?

W tym czasie, kiedy studiowałem wieczorowo,

studia dla wielu niekoniecznie miały jakieś znacze
nie. Mówiono mi: „Rysiek, po co robisz te studia?
Zwykły robotnik czy kierownik zarabia więcej niż
inżynier czy magister". Ja jednak bardzo chciałem
je skończyć. Dojeżdżałem na uczelnię pięć razy w ty
godniu, każdego dnia po pracy. Forma wieczorowa
jest specyficzna, nie pozwala tworzyć wspólnoty,
bo każdy ma już tak naprawdę swoje, w miarę po
układane życie, często rodziny i zobowiązania. Po
latach wciąż się chwalę, że skończyłem Politechni
kę Śląską. To daje mi olbrzymią satysfakcję. Pewne
rzeczy docenia się po czasie. Mój młodszy brat po
czątkowo też negował studia, ale po tym jak uległ

poważnemu wypadkowi na wysokości, odkrył, że
dzięki studiom znalazł pasję. Po wypadku skończył

studia pedagogiczne z wyróżnieniem i jest instruk

torem wspinaczkowym pomagającym osobom nie
pełnosprawnym.

I ostatnie pytanie: czy planuje Pan zimową wypra
wę na K2?
Nie wybieram się. Ale jeżeli jednak bym się wyrał, to w roli mentora. Mógłbym doradzać

iłodszym kolegom, ponieważ „przerobi
łem" wszystkie zasadzki gór na swoim

organizmie. Takie połączenie dojrzaRłości i młodości było tradycją pod

czas wypraw przed laty. Myślę, że

sprawdziłoby się i dzisiaj. Młodzi,
ambitni, którzy potrafią po
dejmować ryzyko, są dobrze
przygotowani
fizycznie
i technicznie, wspoma

gani doświadczeniem.
Tak, jak na uczelni.

Ryszard Pawłowski w bazie jako lider wyprawy / fot. arch. prywatne

Bardzo dziękuję za
rozmowę.
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KATARZYNA TUROŃ
W ZARZĄDZIE EUROPEJSKIEJ
RADY DOKTORANTÓW I MŁODYCH
NAUKOWCÓW EURODOC
Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mgr inż. Katarzyna Turoń została wybrana
członkiem zarządu oraz koordynatorem Grupy Roboczej ds. Interdyscyplinarności Naukowej Europej
skiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC.

Pierwsze w historii zdalne posiedzenie Rady odbyło się 24
i 25 lipca 2020 roku. Podczas zgromadzenia wybrano nowe

go prezydenta, zarząd oraz koordynatorów grup roboczych.

Wśród powołanych osób znalazła się mgr inż. Katarzyna
Turoń, Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Dok

torantów. W poprzedniej kadencji mgr inż. K. Turoń pełniła
funkcję koordynatora Newslettera.
— W poprzedniej kadencji byłam członkiem zespołu do

spraw komunikacji, planuję wykorzystać zdobyte doświad
czenie i jako członek zarządu będę odpowiedzialna za utwo
rzenie nowej strategii komunikacji na linii EURODOC i naro
dowe organizacje zrzeszające doktorantów. Aspekt ten jest
szczególnie istotny, ponieważ organizacja zrzesza młodych
naukowców z różnych środowisk kulturowych — mówi Ka
tarzyna Turoń.
— Na Politechnice Śląskiej kładziemy olbrzymi nacisk na

kształcenie doktorów. Odbywa się ono we Wspólnej Szkole
Doktorskiej, którą powołaliśmy 2 lata temu z jednostkami
z całego Śląska, ale z opcją rozszerzenia. Tworzymy ją wspól
nie z najlepszymi instytutami Polskiej Akademii Nauk, które
posiadają kategorię A. Są to Instytut Podstaw Inżynierii Śro
dowiska, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych,
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, a także
Główny Instytut Górnictwa. W tej chwili jesteśmy w takcie

zamykania procesu przyjmowania do Wspólnej Szkoły Dok
torskiej również gliwickiego oddziału Narodowego Instytu
tu Onkologii — podkreśla prof. Janusz Kotowicz, Prorektor

ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

— Kształcimy doktorantów w najlepszy możliwy sposób. To
jest podstawą sukcesu, jaki odniosła pani Turoń. Chcę także
dodać, że mamy znaczące osiągnięcia w dziedzinie doktora
tów wdrożeniowych. Politechnika Śląska prowadzi ich ponad
210. Pod tym względem zajmujemy pierwsze miejsce wśród

uczelni technicznych w Polsce. Doktoraty wdrożeniowe są re
alizowane wspólnie z przemysłem, więc przyczyniają się nie
tylko do rozwoju Politechniki, ale także do rozwoju wielu ga
łęzi polskiej i światowej gospodarki — dodaje prof. Kotowicz.
Radzie będzie przewodniczyć Giulia Malaguarnera, repre
zentująca Italian Association of PhD Candidates and ESRs

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW
(ADI). W zarządzie zasiądą ponadto przedstawiciele Insty
tutu Karolińska ze Szwecji, Politechniki Lwowskiej oraz Uni

wersytetu LUISS Guido Carli z Włoch.

EURODOC zrzesza organizacje reprezentujące dokto
rantów oraz młodych naukowców z 28 organizacji krajo
wych - około milion osób - i przedstawia ich interesy na
arenie międzynarodowej w szczególności przed Komisją Eu
ropejską, Radą Europy oraz w Grupie Monitorującej Proces
Boloński (BFUG).
— Zauważając wiele problemów młodych naukowców wy

ds. Badań (Komisja Europejska) i Europejskim Stowarzysze
niem Uniwersytetów.
Każdego roku zwołuje międzynarodową konferencję. Jej ce
lem jest stworzenie ram dla doktorantów i młodszych na
ukowców do spotkań z europejskimi liderami politycznymi
i gospodarczymi oraz do zaangażowania się w dyskusję na
temat budowy Europejskiego Obszaru Badań i Szkolnictwa
Wyższego.
W tym roku zdalne zgromadzenie poprzedziła dwudniowa
konferencja pt. „Open up your science!". Wydarzenie zo

nikających z przynależności do różnych dziedzin naukowych,
stało zorganizowane we współpracy z Krajową Reprezenzdecydowałam się kandydować na
tacją Doktorantów, a sfinansowane
stanowisko koordynatora Grupy
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic
EURODOC to organizacja
Roboczej ds. Interdyscyplinarności.
twa Wyższego. Podczas konferencji
reprezentująca doktorantów
Chciałabym wzmocnić dyskusję na
poruszono tematy otwartej nauki
i młodych naukowców na
temat konieczności interdyscypli
i otwartego dostępu do publikacji,
arenie międzynarodowej
narności naukowców podczas róż
zarządzania danymi naukowymi
nego rodzaju badań. Wskazać, że
w strukturze FAIR, interdyscyplinarnauki techniczne potrzebują silnego wsparcia osób z nauk
nej współpracy naukowej, popularyzacji badań oraz oceny
humanistycznych czy ekonomicznych chociażby po to, aby
w przystępniejszy dla społeczeństwa sposób móc populary
zować naukę i komercjalizować wyniki badań. Chciałabym

działalności naukowej młodych naukowców.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Nauki

również prowadzić badania nad specyficznymi potrzeba

i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystego otwarcia dokonał prof.
Wojciech Maksymowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie

mi młodych naukowców w zakresie interdyscyplinarności

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ■

dziedzin nauki: od zagadnień wydawniczych po elementy

edukacji i współpracy międzynarodowej.
Ponadto w ramach działalności grupy
pomogę w stworzeniu bazy danych na
ukowców zrzeszonych w EURODOC, aby
w jeszcze prostszy sposób można było
odnaleźć partnerów do współpracy przy
projektach naukowych, organizacyjnych
czy dydaktycznych — planuje doktorant
ka z Politechniki Śląskiej.

Partnerami EURODOC są m.in. European
University Association, EuroScience, Ma
rie Curie Fellows Association, Marie Curie
Alumni Association, EURAXESS, lnitiative
for Science in Europę, International As
sociation of Universities, OpenAIRE, In

ternational Consortium of Research Staff
Associations, Young Academy of Europę,
EIT Alumni Community.

Jako organizacja non profit EURODOC
monitoruje sytuację młodych naukow
ców w Europie pod względem różnych
parametrów, np. mobilności, warunków
pracy, możliwości zatrudnienia, ścieżki ka
riery, nadzoru doktoranckiego i szkoleń.
EURODOC wydaje deklaracje polityczne
i przedstawia zalecenia instytucjom aka
demickim, korporacyjnym i instytucjom
zarządzającym w kwestiach o szczegól
nym znaczeniu dla europejskich dok
torantów i młodszych naukowców (np.
Proces Boloński lub Strategia Lizbońska).
W ramach tego działania Rada utrzymuje

regularne kontakty z głównymi zaintere
sowanymi stronami w zakresie europej
skiej polityki badań i szkolnictwa wyższe
go, w szczególności z Dyrekcją Generalną
JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
oraz mgr inż. Katarzyna Turoń podczas spotkania URSD/fot. Maciej Mutwii
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■ Marlena Orlicka

PROFESOR ANDRZEJ ZASTAWNY.
WSPOMNIENIE W10. ROCZNICĘ ŚMIERCI
W czerwcu 2020 roku minęła 10. rocznica śmierci prof. Andrzeja Zastawnego, fizyka, długoletniego
pracownika Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

zagadnieniach jonizacji gazów i wyładowaniach w gazach,
w szczególności w warunkach, jakie występują w liczni

kach proporcjonalnych wypełnionych CO2 ze spalania pró
bek obiektów datowanych metodą 14C.
W 1972 r. opublikował rozprawę habilitacyjną „Przykleja

nie termicznych elektronów do molekuł tlenu w liczniku
proporcjonalnym z CO2 + O2", a w 1973 r. Rada Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk
fizycznych. Badania zawarte w pracy habilitacyjnej były
rozwinięciem wcześniejszych badań prowadzonych jesz

cze w okresie zatrudnienia na Politechnice Gdańskiej. Trzy
publikacje Profesora dotyczące zjawisk jonizacji i zjawisk
towarzyszących w licznikach proporcjonalnych ukazały się
w międzynarodowych czasopismach naukowych i są w jego
dorobku najczęściej cytowane - łącznie 87 razy. Jednym
z docenianych na skalę światową dokonań Profesora było
wyprowadzenie i weryfikacja empiryczna nowej formuły
wyznaczania tzw. wzmocnienia gazowego w licznikach pro
porcjonalnych. Wzór Zastawnego (Zastawny formula)

a

ci

0

a

jest znany wszystkim zajmującym się zjawiskami elektro
nowymi w gazach.
Profesor Andrzej Zastawny/ fot. mat. Marleny Orlickiej

Prof. Andrzej Zastawny pojawił się na Politechnice Ślą

skiej wraz z prof. Włodzimierzem Mościckim w związku
ze zmianami organizacyjnymi obejmującymi katedry fizyki
- tworzenie Katedry Fizyki Technicznej i nowego kierun
ku studiów: fizyka techniczna. Był to przełom lat 60. i 70.
ubiegłego wieku i pierwsza inicjatywa kształcenia na kie
runku fizyka techniczna w Polsce. Andrzej Zastawny był
absolwentem Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej,
kierunku elektronika i specjalności fizyka techniczna.
Do Gliwic zostało przeniesione Laboratorium Radiowęglo

we (obecnie Gliwickie Laboratorium Radiowęglowe, które

jest częścią Zakładu Geochronologii i Badań Izotopowych
Środowiska). Prof. Andrzej Zastawny zaangażował się wte
dy mocno w rozbudowę aparatury pomiarowej (nowe

konstrukcje liczników proporcjonalnych i osłon antyko-

incydencyjnych) oraz budowę nowej aparatury elektro
nicznej do rejestracji wyników i kontroli pracy liczników.

Praca naukowa prof. A. Zastawnego koncentrowała się na
26

Prof. Andrzej Zastawny angażował się nie tylko w rozwój

Laboratorium Radiowęglowego (pod jego kierunkiem za
kończyli przewody doktorskie prof. Mieczysław F. Pazdur,
prof. Anna Pazdur, prof. Adam Walanus), ale też Instytu
tu Fizyki. W 1975 roku objął kierownictwo Zespołu Fizyki
Ciała Stałego w Katowicach, gdzie wprowadził nowe kie
runki badań oraz wypromował na stopień doktora dr hab.
Krystynę Kobylańską-Szkaradek oraz dr Ewę Berdowską.

Funkcję kierownika Zespołu FCS pełnił do 1984 roku.
W latach 1984 - 1990 wrócił do Laboratorium Radiowę

glowego, obejmując kierownictwo Zakładu Zastosowań
Radioizotopów, którego częścią było wtedy Laborato
rium. Zmianie uległa również tematyka zainteresowań
naukowych Profesora. Zajął się opracowaniem konstrukcji
i teorii działania ostrzowych liczników proporcjonalnych
do pomiarów bardzo niskich radioaktywności niewielkich
próbek ciał stałych. Podjął wtedy próbę wyznaczenia sta
łej zaniku 87Rb. Licznik ostrzowy (i liczniki dwuostrzowy)
znalazł też zastosowanie do pomiarów aktywności ołowiu
i pozwolił na wykrycie zjawiska spontanicznej egzoemisji

WSPOMNIENIE
elektronów z powierzchni czystego ołowiu oraz zjawi
ska migracji radioaktywnych domieszek w ołowiu do po

wierzchni swobodnej metalu.

Dorobek akademicki Profesora Andrzeja Zastawnego ujęty
w formie liczbowej przedstawia się następująco:

• podręczniki i skrypty - 3,

W latach 1981 - 1997 oraz 2002 - 2006 pełnił funkcję Dy
rektora Instytutu Fizyki, a w latach 1987 - 1996 był człon
kiem Senatu Politechniki Śląskiej. W ostatniej kadencji był

• artykuły w czasopismach naukowych o obiegu między
narodowym -40,

przewodniczącym senackiej komisji budżetowej.

• artykuły w innych czasopismach naukowych - 21,

Z innych ważniejszych funkcji na wymienienie zasługują

• artykuły przeglądowe - 11,

członkostwo Komitetu Fizyki PAN, przewodniczenie Ko
misji Nauczania Fizyki w Uczelniach Technicznych ZG Pol
skiego Towarzystwa Fizycznego oraz członkostwo Komisji

• recenzje prac doktorskich - 14,

Nazewnictwa Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Prof.
A. Zastawny włączył się także czynnie w proces reformy
szkolnictwa wyższego, będąc ekspertem Komisji Akredy
tacyjnej Uczelni Technicznych oraz członkiem zespołu oce
niającego KAUT.

• recenzje prac habilitacyjnych - 11,
• recenzje dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu

naukowego lub stanowiska profesora - 6.

Prof. Andrzej Zastawny był autorem 3 patentów na wyna
lazki w zakresie elektroniki.

fizyki środowiska albo dokładniej: fizyki atmosfery. Zajął

Dorobek i zasługi prof. Andrzeja Zastawnego były docenia
ne w środowisku naukowym. Wielokrotnie otrzymywał na
grody Rektora, Ministra. Oprócz tego przyznano mu Krzyż

się problematyką bilansu energetycznego Ziemi i opubli
kował dwie cytowane w literaturze światowej publikacje
na ten temat.

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużonemu
dla Politechniki Śląskiej. ■

W końcowym okresie kariery akademickiej jeszcze raz
zmienił przedmiot badań, który można umieścić w ramach

JUBILEUSZ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

■ Redakcja

KSIĄŻKA 0 PROFESORZE
STANISŁAWIE OCHĘDUSZCE
Z okazji Jubileuszu 75-lecia Politechniki Śląskiej wydano książkę pt. „Profesor Stanisław Ochęduszko
-twórca śląskiej szkoły termodynamiki".

Profesor Stanisław Ochęduszko przybył do Gliwic ze Lwowa
w 1946 r. i został kierownikiem Katedry Teorii Maszyn Ciepl
nych na Wydziale Mechanicznym. Skupił wokół siebie liczne

grono współpracowników i wypromował 16 doktorów nauk

technicznych, z których 13 zostało później profesorami.
Był organizatorem

i

pierwszym

dziekanem

powstałego

w 1953 roku Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W la
tach 1956 - 1959 pełnił funkcję rektora. Od 1961 roku był

członkiem PAN, a w 1969 r. otrzymał godność doktora hono
ris causa Politechniki Śląskiej. W tym samym roku przeszedł

na emeryturę. Zmarł w grudniu 1969 r. i został pochowany na
Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

Profesor S. Ochęduszko był autorem podstawowych pod
ręczników: „Teoria Maszyn Cieplnych" oraz „Termodynamika
stosowana". Uczniowie Profesora kontynuowali jego dzieło:

wypromowali łącznie 150 doktorów nauk, z których 34 zosta
ło w różnym czasie profesorami. Wielu z nich pracowało lub
pracuje nadal na Politechnice Śląskiej i innych uczelniach, nie

tylko w Polsce.

Książka opowiada o pracach naukowych i dydaktycznych Pro
fesora Stanisława Ochęduszki oraz o przenoszeniu tradycji
Politechniki Lwowskiej do Gliwic.

Została opracowana przez prof. Edwarda Kostowskiego oraz
wydana przez Katedrę Techniki Cieplnej i Stowarzyszenie
Wychowanków Wydziałów Mechanicznego-Energetycznego
oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. ■

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW

Aleksandra Weber

STUDENCKI PLEBISCYT
„MISTRZ ZDALNEGO NAUCZANIA
NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ"
ROZSTRZYGNIĘTY
Studenci Politechniki Śląskiej przyznali nauczycielom akademickim tytuły Wydziałowych Mistrzów
Zdalnego Nauczania. Laureaci zostali wybrani spośród osób, które od marca prowadziły zajęcia za po
średnictwem Internetu z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Konkurs na „Wydziałowego Mistrza Zdalnego Nauczania"
został ogłoszony na początku czerwca. Studenci 13 wy

działów, Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz
Studium Języków Obcych mogli zgłaszać kandydatów do
otrzymania tytułu, a następnie głosować Online. Organi

zatorzy i koordynatorzy-Samorząd Studencki Politechniki
Śląskiej oraz przedstawiciele samorządów wydziałowych
- postanowili uhonorować prowadzących zajęcia zdalne.

— Studenci wybierali na swoim wydziale lub w instytu
cie najlepszego prowadzącego. Liczymy, że taki konkurs
pomoże wyłonić najpopularniejszych prowadzących i za

szczepić w innych dobre praktyki, które stosują najlepsi,
tak aby studenci czerpali z edukacji nie tylko korzyści, ale
także przyjemność — mówi Edyta Piecuch, Przewodniczą
ca Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej.

Tytuły Mistrzów Zdalnego Nauczania otrzymali: dr inż.

arch. Ryszard Nakonieczny (Wydział Architektury), dr inż.
Paweł Nowak (Wydział Automatyki, Elektroniki i Infor
matyki), dr inż. Bernard Kotala (Wydział Budownictwa),
dr hab. inż. Hanna Barchańska, prof. PŚ (Wydział Chemicz
ny), dr inż. Krzysztof Sztymelski (Wydział Elektryczny),
dr inż. Konrad Kaczmarek (Wydział Górnictwa, Inżynierii

Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej), dr inż. Anna
Tamulewicz (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr inż. Ja
rosław Karcewicz (Wydział Matematyki Stosowanej), dr
hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ (Wydział Mechaniczny

Technologiczny), dr inż. Lesław Gajda (Wydział Inżynierii
Materiałowej), dr inż. Tomasz Owczarek (Wydział Organi
zacji i Zarządzania), dr inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ (Wydział

Transportu i Inżynierii Lotniczej), dr inż. Paweł Grajper
(Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), mgr Anna Po

tyka (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją) oraz mgr
Mariusz Sta rak (Studium Języków Obcych).
Dla studentów przeniesienie zajęć stacjonarnych do prze
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— Początkowo proces ten wymagał kreatywności i poszu
kiwania ewentualnych możliwości, następnie przyswoje
nia nowych programów (w tym Zoom i DBS) i odnalezienia
się w wirtualnym świecie. Reszta to już czysta przyjem
ność z prowadzenia zajęć i, czego nie ukrywam, „dziecię
ca radość" z poznania czegoś nowego — mówi prof. Rafał
Burdzik, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu
i Inżynierii Lotniczej. — Dużym wyzwaniem było urucho
mienie „wirtualnego laboratorium", ale z naszym wspania
łym zespołem dydaktycznym (Ł. Konieczny, J. Warczek, J.
Mendala, M. Mrozik, P. Słowiński) udało nam się opraco

wać bardzo ciekawy model zajęć dla kilku przedmiotów.
Zależało nam na pełnej wizualizacji zajęć, a także na loso
wym, spersonalizowanym generowaniu wyników pomia
rów w czasie rzeczywistym. I udało się! Warto podkreślić,
że od początku moim założeniem było prowadzenie zajęć
„live" w interakcji ze studentami, tak żeby nie odbiegały
one formą i treścią od zajęć stacjonarnych — dodaje.
— Było to dla nas wszystkich wyzwanie. Starałam się

przede wszystkim podchodzić do każdej z grup z dużą ela

stycznością na etapie ustalania zasad pracy — podkreśla
mgr Anna Potyka z Instytutu Badań nad Edukacją i Komu
nikacją. — Stąd prawie każda z grup studenckich stworzyła
środowisko naszej wspólnej pracy nieco inaczej, co było
w dużej mierze wykreowane przez nich samych. Oczywi

ście ten proces współtworzenia przestrzeni do nauki był
zależny od wcześniejszych „naukowych" doświadczeń
studentów, procesów komunikacji wewnątrz samej grupy
i gotowości w kreowaniu pewnego obszaru rzeczywistości,
w której się znaleźliśmy.

Zajęcia zdalnej edukacji przybierały różne formy, odpo
wiednio dopasowane do grupy ćwiczeniowej oraz tema

tyki zajęć. — Przed przystąpieniem do przygotowania
zajęć w formie zdalnej odpowiedziałem sobie na pytanie,

strzeni wirtualnej wiązało się z większą samodzielnością
w organizacji obowiązków. Prowadzący zajęcia poszukiwa

jak chciałbym, aby wyglądała zdalna edukacja, gdybym

li odpowiednich narzędzi do komunikacji synchronicznej
oraz rozwiązań, które pozwoliły nie tylko przesyłać zagad

sypać studentów ogromem materiału, który nie zawsze

nienia w formie plików, ale także prowadzić wykłady czy

„suchych" treści, pozbawionych właściwych wyjaśnień

ćwiczenia online.

i komentarzy — tłumaczy prof. Marek Płaczek z Wydzia

był studentem. Zależało mi również na tym, aby nie za

może być zrozumiały, jeśli zostanie przekazany w formie
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łu Mechanicznego Technologicznego. — Z drugiej strony
prowadziłem dużo ćwiczeń tablicowych i zajęć projekto

Sposoby prowadzenia zajęć przez Internet przedstawia
także dr inż. Paweł Grajper z Wydziału Inżynierii Środowi

wych i nie chciałem też spędzić całego semestru przed

ska i Energetyki: — Zajęcia realizowałem z wykorzystaniem
Platformy Zdalnej Edukacji w formie spotkań online. Od
bywały się one za pośrednictwem komunikatorów Zoom
i Skype. W trakcie wykładów omawiałem wyświetlane tre
ści, prezentowałem krótkie filmy z wyprzedzeniem, prze

komputerem, przygotowując prezentacje z obszernymi
wyjaśnieniami. Postanowiłem prowadzić zajęcia w try
bie asynchronicznym, aby studenci mogli wracać do nich
w dogodnym dla siebie czasie.

Mistrzowie Zdalnego Nauczania Politechniki Śląskiej /fot. mat. prywatne
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kazując studentom niezbędne materiały. Podczas ćwiczeń
i projektów używałem instruktażowe programów wykorzy
stywanych do realizacji poszczególnych zadań. Konsultując
projekty, często korzystałem z opcji pulpitu zdalnego.
Studenci mieli również możliwość uczestniczenia w kon
sultacjach, podczas których wspólnie z nauczycielami

podejmowali zagadnienia poruszane na wykładach lub
w otrzymanych materiałach. — Prowadząc zajęcia na
uczelni, staram się być zawsze dostępnym dla studentów
i im pomagać. Tę samą zasadę zastosowałem w czasie na
uczania zdalnego. Poza zajęciami i obowiązkowymi zdalny
mi konsultacjami byłem dostępny dla studentów w razie
potrzeby w dodatkowych terminach. Dzięki temu każdy,
kto miał problem z jakimś zadaniem, mógł liczyć na moją
pomoc — mówi dr inż. Paweł Nowak z Wydziału Automa
tyki, Elektroniki i Informatyki.

pozytywnie reagowali na proponowane rozwiązania. To

przede wszystkim postawa studentów: systematyczna pra
ca, wnikliwość i zadawane pytania, a nawet prośby o do
datkowe możliwości sprawdzenia się i zadania, sprawiły, że
- wierzę w to mocno - wykorzystaliśmy ten czas najlepiej,
jak się dało — mówi.

Jak wskazuje dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny z Wydzia

łu Architektury, w czasie trwania zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość pomocne okaza
ło się doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń
stacjonarnych. — Moje doświadczenie na Politechnice
Śląskiej w tej mierze sięga już prawie 30 lat. Zdobywa
łem je, najpierw słuchając znakomitych mówców, później
moich przełożonych, a dziś emerytowanych profesorów
architektury: Andrzeja Niezabitowskiego, Jacka Radziewicza-Winnickiego czy Jacka Owczarka. To oni są ciągle dla

mnie wzorem. Zawsze słuchałem też telewizyjnych wy
Epidemia koronawirusa była przyczyną społecznej izolacji
kładów
profesora Wiktora Zina pt. „Piórkiem i węglem",
i ciągłego przebywania w domach. Dlatego też dla wielu
które
miały
wpływ na wybór mojego zawodu. Staram
osób ważna była możliwość kontaktowania się w czasie
się
być
godnym
spadkobiercą tych osobowości. Może to
rzeczywistym za pomocą narzędzi online. Z tego rozwią
wszystko
pomogło
mi osiągnąć taki rezultat — mówi dr
zania korzystał m.in. mgr Mariusz
inż. arch. Ryszard Nakonieczny. —
Starak ze Studium Języków Ob
Prowadzę jeszcze inne pozauczelcych, organizując dla studentów
99 Przeniesienie zajęć stacjonar
niane
aktywności jako wykładow
zdalną pracę w grupie. — W czasie
ca,
prelegent,
moderator dyskusji
nych do przestrzeni wirtualnej
przymusowej izolacji mogłem wy
z
wieloma
partnerami
otoczenia
korzystać różne metody i techniki
pozwoliło zarówno studentom,
społeczno-gospodarczego
w re
nauczania. Sprawdziły się ćwicze
jak i prowadzącym zdobyć
gionie.
Jak
każdy
profesjonalnie
nia dające studentom możliwość

nowe doświadczenie

wykazania się pomysłowością i za
angażowaniem w ciekawy, a cza
sem zabawny sposób. Wymienię
tylko niektóre, takie jak tworzenie tutoriali, nagrywanie
filmików, prezentacje multimedialne lub wypowiedzi ust

ne nagrywane w formie plików MP3 — wyjaśnia mgr M.
Starak. — Korzystałem z komunikatorów, takich jak Di-

podchodzący do swoich obowiąz

ków, staram się być zawsze dobrze
przygotowany oraz robić to najle

piej, jak tylko potrafię, używając sprawdzonych metod
oraz własnych predyspozycji.
— Receptą na sukces jest wytężona praca. Materiały

muszą być przygotowane bardzo dobrze, musi ich być
zdecydowanie więcej, aby student mógł pracować sa
pach, co w czasie COVID-19 okazało się bezcenne ze
modzielnie. Nie można oczywiście zaprzestać kontaktów
względu na brak możliwości spotkania w sali zajęciowej.
synchronicznych, czyli edukacji, w której kontakt jest
możliwy za pomocą platform multimedialnych na żywo
Prof. Hanna Barchańska z Wydziału Chemicznego podkre
■
— tłumaczy dr inż. Krzysztof Sztymelski z Wydziału Elekśla, że na sukces zajęć prowadzonych zdalnie wpływ mia
|
trycznego.
— Semestr ten zweryfikował także nieco mój
ło zaangażowanie studentów, którzy mogli przez ten czas
ogląd
na
zdalną
edukację. Nigdy wcześniej nie prowadzizdobyć nowe kompetencje związane z organizacją pracy
I
łem
takiej
formy
zajęć i nie spodziewałem się nawet, że
i czasu. — Mijający semestr nauki prowadzonej w trybie
będę
musiał
zmierzyć
się z takim wyzwaniem. Początkowo
zdalnym był dla nas wszystkich wyzwaniem. Dlatego tym
wyrażałem
nawet
opinię,
że skuteczne zdalne nauczanie
bardziej cieszy mnie, że moje zajęcia prowadzone w try
nie
jest
w
ogóle
możliwe.
Dla
pewnych form zajęć, takich
bie online spotkały się z pozytywnym odbiorem studen
jak
wykłady,
ćwiczenia
lub
seminaria,
edukacja taka może
tów, czego wyrazem jest przyznane mi wyróżnienie. Na
|
jednak
odnosić
pozytywny
skutek,
jest
to w pewnych przy
ten sukces złożyła się nie tylko moja praca dydaktyczna,
scord i Zoom, na których studenci mogli pracować w gru

ale również, a może przede wszystkim, praca studentów,

padkach naprawdę możliwe.

którzy potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzię Sprawnie przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem techki systematycznej pracy, wzajemnemu zrozumieniu oraz | nik oraz metod kształcenia na odległość są dowodem na
przestrzeganiu ustalonych reguł możemy uznać mijający | niezwykłe zaangażowanie nauczycieli akademickich. Taka
semestr za czas zdobywania nowych umiejętności: nie tyl forma pozwoliła zdobyć kolejne doświadczenia, które
ko tych „czysto chemicznych", ale również tych związanych
z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój kształcenia
z samodzielną organizacją pracy i samodyscypliną — wy w kolejnych latach akademickich. Dzięki stosowanym
jaśnia. Na odbiorców zajęć i ich udział w zdalnym kształ
przez prowadzących metodom i narzędziom multime
ceniu zwraca także uwagę dr inż. Tomasz Owczarek z Wy
dialnym studenci Politechniki Śląskiej mogli więc nie tyl
działu Organizacji i Zarządzania. — Zdalne kształcenie nie
ko korzystać z materiałów udostępnionych na Platformie
byłoby skuteczne bez odpowiedniego odbioru. Miałem to
Zdalnej Edukacji, ale także wysłuchać wykładów, uczestni
szczęście, że studenci kierunku analityka biznesowa, dla
czyć online w zajęciach oraz w seminariach i konsultacjach
których prowadziłem zajęcia w tym semestrze, bardzo
w trybie synchronicznym. ■
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■ Dominika Gnacek, Jadwiga Witek

SUKCES POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
NA MIĘDZYNARODOWYCH
TARGACH WYNALAZKÓW
Pozyskiwanie czystej energii, sprawdzanie prawidłowości warunków transportu towarów wrażliwych
na drgania oraz zbadanie przeszłości Ziemi to przykładowe zastosowania wynalazków opracowanych
przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Wynalazki i patenty zdobyły platynowe, złote i srebrne me
dale w ramach międzynarodowego konkursu wynalazków INTARG 2020. Na konkurs zgłoszono ok. 160
projektów z 9 krajów Europy, Ameryk, Afryki i Azji.

Punktem wyjścia dla zwycięskich pomysłów przedstawio
nych przez naukowców z Politechniki Śląskiej były zaawan
sowane badania naukowe. Odbiorcami zaproponowanych

rozwiązań będą przedstawiciele różnych branż i środowisk
społecznych. W końcu jak głosi hasło przewodnie Między
narodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020:
„innowacje motorem gospodarki". W tegorocznej, 13. edy
cji wydarzenia miejsca na podium zajęło aż 7 wynalazków
z Politechniki Śląskiej.

— Politechnika Śląska jest uczelnią badawczą, jedną z 10
uczelni wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza". To stało się dla naukowców impulsem
do wielu działań i między innymi stąd także tak dużo wyna

lazków. Staramy się być jak najbliżej przemysłu i społeczeń
stwa oraz współpracować z korzyścią dla wszystkich stron —

powiedział prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, podczas briefingu,
który odbył się we wtorek 21 lipca.
Wśród uczestników obecna była również Barbara Haller
de Hallenburg-lllg, Prezes Eurobusiness-Haller, Organiza
tor Targów INTARG. — Oceniając rozwiązania zgłoszone do

konkursu, jury kierowało się takimi kryteriami, jak poziom
innowacyjności, ochrona patentowa, możliwości wdrożenia
i komercjalizacji, poziom gotowości technologicznej i efekt,
jaki dane rozwiązanie może przynieść przemysłowi i nam
wszystkim — zaznaczyła Barbara Haller de Hallenburg-lllg.
— Politechnika Śląska to bardzo mocny zawodnik. Te roz

wiązania w wysokim stopniu spełniły kryteria, co świadczy
o tym, że mają bardzo wysoki poziom. Mamy nadzieję, że
zostaną wdrożone i będą nam wszystkim służyły — dodała.

BEZPIECZNE PRZEMIESZCZANIE

Cechą charakterystyczną „Modułowego systemu pomiaro
wego" jest wielowymiarowość zastosowania. Urządzenie
w postaci analizatora zbierającego i analizującego dane do
tyczące przyspieszeń oddziałujących na człowieka lub inny
badany obiekt zostało opracowane przez zespół w skła
dzie: JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dr hab.
inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ, dr inż. Edyta Krzystała, mgr
inż. Paweł Schmidt.

przemyśle motoryzacyjnym, elektronice, górnictwie i edukacji
/ fot. Maciej Mutwil

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW
Rozwiązanie może być wsparciem m.in. dla firm z branży

zmianę klimatu bardzo ważne są obecnie badania środowi-

ubezpieczeniowych, których działalność obejmuje kontrolo

ska, a jednym ze sposobów na ich wykonanie jest sprawdze

wanie transportu materiałów wrażliwych na drgania mecha
niczne. — Jednym z zastosowań systemu jest wykorzystanie
go wraz z zestawem czujników do monitorowania poziomu

nie, jak zmieniało się ono w przeszłości. Przy pomocy syste
mu pDOSE możemy dopisać skalę czasu do różnych zjawisk,
na przykład powodzi, susz. Do tych rzeczy, które są zapisane
w osadach geologicznych — wskazuje dr inż. Konrad Tudyka.

drgań, które towarzyszą transportowi np. transformatora

olejowego. Zamawiający może prześledzić, jakim oddzia
ływaniom był poddany transportowany obiekt i uznać ten
transport za właściwy lub niewłaściwy czy też niezgodny

z warunkami narzuconymi przez producenta — wyjaśnia dr
hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ.

System znajdzie użytek także w energetyce, przemyśle mo
toryzacyjnym, elektronice, górnictwie czy edukacji. Począt
kowo był przeznaczony do weryfikacji elementów wyposa
żenia pojazdu wojskowego M-ATV, który powstał w ramach
projektu celowego realizowanego w interdyscyplinarnym
zespole skupiającym pracowników naukowych, przedstawi
cieli jednostek wojskowych oraz firmę produkującą kołowe
pojazdy specjalne. — Jednym z tematów prac badawczych
realizowanych w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Stosowa
nej jest identyfikacja wpływu obcią
żenia fali uderzeniowej wybuchu na
organizm człowieka. Zespół Katedry
uczestniczył w interdyscyplinarnych

pDOSE pozwala na określenie daty wytworzenia przedmio
tów archeologicznych. Badanie przeprowadzane jest na
próbce osadu lub ceramiki. — Metoda datowania dozyme

trycznego polega na określeniu dawki pochłoniętej przez na
turalny dozymetr, taki jak np. kwarc lub skaleń, i określeniu
dawki rocznej promieniowania jonizującego, które w natu
ralny sposób występuje w środowisku. Pochodzi ono z pro

mieniowania kosmicznego oraz od szeregów promieniotwór
czych uranu, toru, potasu — wyjaśnia dr inż. K. Tudyka.
Z systemu mogą korzystać nie tylko naukowcy zajmują

cy się geologią, geografią, historią człowieka czy spe
cjalistyczne firmy podejmujące się badania wieku, ale

także... miłośnicy starej ceramiki. — W przypadku, gdy
kolekcjoner nie jest pewny wieku czy autentyczności

tego, co zakupił, może wysłać cera
mikę firmie, która się tym zajmuje
7 wynalazków z Politechniki
—
wskazuje dr inż. Konrad Tudyka
Śląskiej zajęto miejsca na
i dodaje, że fragment do analizy
podium w konkursie
badaniach sprawdzających minopobiera się z podstawki. Dzięki ba
INTARG 2020
odporność pojazdu wojskowego —
daniu można stwierdzić, czy dane
opowiada dr inż. Edyta Krzystała. —
naczynie zostało wypalone parę
Prace badawcze, których celem była weryfikacja konstrukcji
tysięcy lat temu, czy zaledwie kilka tygodni wcześniej. —
pojazdu oraz innych elementów jego wyposażenia zwiększa Takie badanie w zależności od rozmiaru próbki i od celu
jących bezpieczeństwo żołnierzy, odbywały się dwutorowo.
może trwać od 1 dnia do 7 dni dla takich małych próbek,
W pierwszej serii bez środków ochronnych, a w drugiej z za
które są używane w archeologii.
stosowaniem fotela przeciwwybuchowego oraz dodatko
W opracowaniu pDOSE wzięli udział dr inż. Konrad Tudyka,
wych elementów, takich jak maty energochłonne pod koń
mgr inż. Sebastian Miłosz, mgr inż. Aleksander Kolarczyk,
czyny dolne. Aby zaobserwować różnice tych dwóch podejść,
prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, dr hab. inż. Grzegorz Ada
zamontowano czujniki przyspieszenia na miednicy i kończy
miec, dr hab. inż. Piotr Moska, dr hab. inż. Grzegorz Poręba,
nach dolnych oraz czujnik ciśnienia na klatce piersiowej ma
mgr inż. Agnieszka Szymak. Komercjalizację prowadzi startnekina i w jego uchu — dodaje badaczka. Dzięki wykonanym
-up miDose Solutions. Do autorów pDOSE powędrował Złoty
pomiarom można wyznaczyć wskaźniki zgodne z obowiązują
Medal oraz Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego RP.
cymi normami, które określają poziom zagrożenia żołnierza.

JIJ

System pomiarowy został zaprojektowany na możliwość reje
stracji z częstotliwością 500 kHz w każdym kanale. Wartości te

CZYSTA ENERGIA

można zmieniać, poszerzając w ten sposób krąg zastosowań.
— Możliwość zapisu wyników pomiaru w pamięci wewnętrz
nej tego systemu powoduje, że możemy go potraktować jako

— Obecnie na świecie żyje ok. 1,3 mld ludzi bez dostępu do
źródeł prądu. Rozwiązania zbliżające nas do pozyskiwania
czystej energii, którą możemy dla własnej potrzeby wytwo

autonomiczny. Możemy go pozostawić na czas wykonywania
pomiarów, a po ich zakończeniu dokonać importu tych danych

rzyć, są stumilowym krokiem do tego, by ułatwić ludziom ży
cie — mówi dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ.

do systemu nadrzędnego za pomocą połączenia przewodowe

Naprzeciw temu problemowi wychodzi nanotechnologia

go lub bezprzewodowego. Ta funkcjonalność daje możliwość
zastosowania go do monitorowania stanu obiektu znajdują

- nauka, która koncentruje się na tworzeniu i badaniu róż
norodnych materiałów o rozmiarach tak niewielkich, że są

cego się w trudnym środowisku: zapylonym, o podwyższonej
temperaturze i tym podobnym — mówi prof. S. Kciuk.
ną Przewodniczącego Jury oraz Dyplom Ministra Funduszy

porównywalne do wielkości atomów i cząsteczek. Jej rozwój
przypadł na XXI wiek, a w szczególności ostatnie 10-lecie.
Prace związane z tą dziedziną podejmują dr hab. inż. Tomasz
Tański, prof. PŚ, prof. dr hab. Marian Nowak, dr inż. Wiktor

i Polityki Regionalnej.

Matysiak, dr inż. Piotr Szperlich oraz dr inż. Bartłomiej Toroń.

Projekt otrzymał Platynowy Medal Targów, nagrodę specjal

Dzięki rozwiązaniu opracowanemu na Politechnice Śląskiej

HISTORIA ZAPISANA W MINERAŁACH
Badania prowadzone przez naukowców z Politechniki Śląskiej

umożliwiają wgląd w historię Ziemi. Dzięki temu nasza wie
dza o kształtowaniu się środowiska naturalnego może być
weryfikowana i uzupełniana o nowe fakty. — Ze względu na
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możliwe będzie wykorzystanie własnej aktywności (np. spa
ceru, przejazdu samochodem) do wyprodukowania elek
tryczności. System działa już w Katowicach. — Za zgodą Miej
skiego Zarządu Dróg i Mostów w Katowicach oraz Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

na jezdni jednej z katowickich ulic umieściliśmy układ wy-

ĘCIA NAUKOWCÓW
tworzonych przez nas nanogeneratorów — mówi dr inż. Wiktor Ma
tysiak. Przejazd samochodu lub
ciężarówki po zamieszczonym
w drodze włóknie pozwala na
generowanie prądu, a powsta9
jąca w ten sposób ilość energii
elektrycznej jest zależna od
wagi pojazdu: im większy nacisk, tym więcej jej powstaje.
Ponadto osadzony w podłożu

|||j
fp#

99

materiał może zostać wykorzystany jako czujnik. — Okazało

9|

się, że nasze włókna kompozyto-

we mogą z powodzeniem służyć
jako sensor: urządzenie, które mo
nitoruje natężenie ruchu drogowego.

W wyniku działania układu generatorów
jesteśmy w stanie sprawdzić, z jaką pręd
kością poruszał się samochód i czy kierowca
przestrzegał przepisów ruchu drogowego i ogra
niczenia stosowania prędkości — dodaje dr inż.
W. Matysiak.

Jedne z pierwszych
dotyczą
cych wplecenia włókien
doświadczeń

odzież zostały przeprowae na butach. — Przepro

wadzaliśmy próby, by umieścić 3

K

generatory w newralgicznych punktach

podeszwy buta, tam, gdzie najmocniej naciska się pod
czas chodzenia. W ten sposób był generowany prąd

Przygotowany wynalazek: „Nanostrukturalny włók

elektryczny, który może być zbierany do pewnego ro

nisty materiał kompozytowy o osnowie polimero

dzaju powerbanka umieszczonego w podeszwie. Do
piero później możemy wyciągnąć to urządzenie, pod
piąć do smartfona jak klasyczny powerbank i czerpać
energię elektryczną, która ten telefon będzie zasilać —
opisuje dr W. Matysiak. Wynalazek może znaleźć zasto
sowanie również w medycynie. — Badania wskazują
także na potencjalną możliwość wykorzystania go do produkcji
rozrusznika serca, tak by wykorzystując jego bicie, generować
prąd, który dodatkowo będzie je zasilał — podkreśla.

wej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwa
rzania" zostałjuż dwukrotnie wyróżniony w ramach
Targów. W 2019 roku otrzymał złoty medal, a w te
gorocznej edycji - srebrny. Kluczem do sukcesu jest
dalekowzroczność rozwiązania. — W dniu dzisiej
szym ok. 80% zapotrzebowania na energię jest pokrywane
na skutek spalania paliw kopalnych, natomiast pozostałe 20%
stanowią odnawialne źródła energii. I to właśnie w tym ob
szarze nanogeneratory pokazują swoją przydatność, ponie
waż możemy zastosować ruch powietrza w postaci wiatru
lub ruch wody w postaci nurtu rzeki czy fal morskich, tak żeby
tę energię mechaniczną zamienić w energię elektryczną i wy
twarzać prąd — wyjaśnia dr inż. Wiktor Matysiak.

Innowacyjność wynalazku została doceniona również pod
czas innych branżowych wydarzeń: iENA- International Trade Fair „ldeas-lnventions-New Products" w Norymberdze

Przekształcanie energii kinetycznej pobranej z ruchu ciała,
przepływu powietrza czy wibracji w celu wytworzenia prądu
to główna zasada działania nanogeneratorów. Dzięki posia

(2019 rok, brązowy medal), na Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków na Tajwanie „INST 2017" (2017 rok, brązowy
medal) oraz trzykrotnie podczas Międzynarodowej Wystawy
Wynalazków w Warszawie „IWIS" (dwa razy srebro - w 2018
i 2017, raz brąz - w 2019 roku).

daniu własnego systemu zasilania nie ma konieczności korzy
stania z zewnętrznych źródeł, na przykład baterii. Naukowcy
z Politechniki Śląskiej pracują nad ulepszeniem materiałów

POZOSTAŁE WYNALAZKI

stanowiących komponenty do produkcji nanogeneratorów.
— Sam wynalazek przypomina w wyglądzie kawałek tkaniny

bawełnianej lub kartkę papieru. Jest to dosyć cienki plaster

materiału, który możemy umieścić wszędzie, na przykład
wpleść w ubranie — wyjaśnia dr inż. W. Matysiak.
— Jesteśmy pierwszym zespołem na świecie, który przełamał
trend mówiący, że można umieścić tylko 10% masowo takich
struktur w nanowłóknach polimerowych, czyli włóknach, któ
re są 500 razy cieńsze niż ludzki włos. Produkcja generatorów

z włókien kompozytowych posiadających w swojej objętości
nanodruty piezoelektryczne to autorski pomysł prof. Mariana
Nowaka. Okazało się, że nie musimy wytwarzać nanogenera
torów, które są sztywne i stanowi je kilka czy kilkanaście na-«

Międzynarodowe i interdyscyplinarne jury doceniło innowa
cyjność aż 7 przedsięwzięć przygotowanych na Politechnice
Śląskiej. Oprócz wyżej opisanych przyznano kolejne cztery

nagrody.

Złotym Medalem Targów, a także Dyplomem Ministra Fun
duszy i Polityki Regionalnej za innowacyjne rozwiązanie o wy
sokim poziomie TRL uhonorowano yBEAKER. To wynalazek

autorstwa dr. hab. inż. Grzegorza Poręby, mgr. inż. Aleksandra
Kolarczyka, dr. inż. Konrada Tudyki, dr. hab. inż. Piotra Moski,
mgr inż. Agnieszki Szymak.
Srebrny Medal Targów powędrował do międzywydziało

nodrutów. W naszym rozwiązaniu mamy elastyczny materiał '
składający się z równoległych względem siebie nanowłókien,
wewnątrz których znajdują się setki tysięcy takich nanodru-

wej (wydziały: Mechaniczny Technologiczny, Chemiczny,
Organizacji i Zarządzania) „Predykcji własności produktów
wytwarzanych z niehomogenicznego strumienia surowców
odpadowych na bazie poliolefin". Projekt został opracowany
przez zespół w składzie: dr inż. Piotr Sakiewicz, dr hab. inż.

tów — podkreśla dr inż. W. Matysiak.

Krzysztof Piotrowski, dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek, prof.
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System riDOSE wzbogaci wiedzę o kształtowaniu się środowiska naturalnego / fot. Maciej Mutwil

PŚ, dr inż. Józef Ober, mgr inż. Mateusz Lis, mgr inż. Joanna

znania potrzeb współczesnych przedsiębiorców i reago

Mścichecka.

wania na bieżące problemy technologiczne.

Srebrnym Medalem nagrodzono również „Tłok do silnika
spalinowego wzmocniony lokalnie kompozytowym inser

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WE WSPÓŁPRACY Z OTOCZE

tem typu Al/SiCp kształtowanym w procesie odlewania
odśrodkowego". Wynalazek powstał na Wydziale Inżynie
rii Materiałowej w zespole, który reprezentują dr hab. inż.
Anna Janina Dolata, prof. PŚ, oraz dr hab. inż. Maciej Dyzia.

NIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Komisja sędziów INTARG 2020 dostrzegła także unikatowość i potencjał „Bramy odkażającej WAAM Gate Med

wacyjności 2.0 oraz Tango 2 w Centrum Inkubacji i Transferu
Technologii Politechniki Śląskiej. CITT to pośrednik między

1.0". Niejako w ślad za opinią jurorów międzynarodowego

reprezentantami przedsiębiorstw a naukowcami. Przedsta

konkursu Healing Solutions for Tourism Challenge (brama
znalazła się w gronie nagrodzonych finalistów) zdecydowa
no o uhonorowaniu przedsięwzięcia Złotym Medalem Tar
gów. Wynalazek został przygotowany na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Energetyki i zgłoszony przez dr inż. Magdalenę

wiciele obu środowisk mogą uzyskać w nim wsparcie w za
kresie transferu osiągnięć naukowych i technologicznych
z poziomu własności intelektualnej na poziom wdrożenio
wy w przemyśle, gospodarce i biznesie. Taki pomost między
nauką a otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala na
efektywną współpracę badawczo-rozwojową. Z jednej stro
ny CITT intensyfikuje promocję potencjału Uczelni, dostar
czając naukowcom praktyczne know-how w zakresie ochro
ny własności intelektualnej i jej komercjalizacji, a z drugiej
zapewnia firmom dostęp do eksperckiej wiedzy i doświad

Bogacką oraz absolwenta Uczelni dr. inż. Artura Czachora.

Innowacje i opracowane technologie wpisują się w za
gadnienia związane z Priorytetowymi Obszarami Ba
dawczymi Politechniki Śląskiej: onkologią obliczeniową
i

spersonalizowaną

medycyną,

sztuczną

inteligencją

i przetwarzaniem danych, materiałami przyszłości, inteli

czenia w zakresie realizacji konkretnych zleceń.

gentnymi miastami i mobilnością przyszłości, automaty
zacją procesów i Przemysłem 4.0, a także ochroną klima
tu i środowiska, nowoczesną energetyką. Przygotowane
przez naukowców Politechniki Śląskiej projekty często są

Taki profil działalności CITT pokrywa się z misją targów
INTARG. Jako forum prezentacji wynalazków mają one bo
wiem ułatwić transfer poszczególnych rozwiązań do prze

wdrażane w przemyśle lub biznesie. Współpraca z oto

czeniem społeczno-gospodarczym daje możliwość po
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Większość opisanych i nagrodzonych podczas Międzynaro
dowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 roz
wiązań była realizowana w ramach projektu Inkubator Inno

mysłu, w ten sposób integrując różne środowiska w jed
nym celu: rozwoju, który służy nam wszystkim. ■

NOWOŚCI WYDAWNICZE
HngM w MzamrrwMiuzraM
i komiki awinanmii
mimai

GEOMETRIA MAS FIGUR PŁASKICH

Halina WITEK
Przewodnik po rozwiązywaniu zadań z mechaniki wraz z wybranymi przykładami.
Geometria mas figur płaskich
Wyd. I, 2020, 14,70 zł, s. 110

Monografia jest przewodnikiem po rozwiązywaniu zadań z geometrii mas figur płaskich. Na przykładzie figur podstawo
wych i kształtowników czytelnik poznaje krok po kroku sposób postępowania przy liczbowym określaniu położenia środka
ciężkości oraz wartości i kierunków głównych centralnych momentów bezwładności płaskich figur złożonych.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Może być rów
nież pomocna studentom kierunków technicznych, na których realizowane są zajęcia z mechaniki teoretycznej i wytrzyma
łości materiałów.

Wojciech GRZEGORZEK, Stanisław F. ŚCIESZKA
Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne. Część 2. Urządzenia do odwadniania i przewietrzania kopalń.
Układy pneumatyczne
Wyd. I, 2020, 39,90 zł, s. 253

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Politechniki Śląskiej o specjalności maszyny górnicze, budowlane i drogowe. Podręcznik może być przydatny dla inżynierów
mechaników także innych specjalności, którzy w większym stopniu zajmują się doborem i eksploatacją urządzeń hydraulicz
nych i pneumatycznych, a w mniejszym ich konstruowaniem.

Praca zbiorowa pod redakcją Iwony POKORSKIEJ-SILVA i Krzysztofa GROMYSZA
Współczesne zagadnienia z inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów
Wyd. I, 2020, 56,70 zł, s. 384

Niniejsza monografia to zbiór opracowań autorów, których działalność naukowa jest związana z inżynierią lądową. Przed
stawiono opracowania doktorantów, opisujące wybraną przez nich problematykę. Prace zostały podzielone zgodnie z ich
treścią na cztery główne działy tematyczne: procesy budowlane i fizyka budowli, materiały budowlane, budownictwo ko
munikacyjne i geotechnika oraz konstrukcje budowlane i mechanika budowli.

WYKORZYSTANIf ULIRflDZWI(KOW
W WYTWARZANIU NANOMPTtRHHÓW

0 RÓŻNYCHWtRSNOSCIflCH

Piotr SZttiRUCKI

Piotr SZPERLICH
Wykorzystanie ultradźwięków w wytwarzaniu nanomateriałów o różnych własnościach

Wyd. I, 2020, 33,60 zł, s. 218

Przedmiotem niniejszej monografii jest wykorzystanie ultradźwięków do syntezy nanocząstek różnych materiałów. Podsta
wowym wyróżnikiem nanomateriałów jest bardzo duży stosunek ich powierzchni do objętości. Praca przedstawia również
technologię ultradźwiękową umożliwiającą łączenie nanoobiektów z różnego rodzaju urządzeniami, np. aparaturą pomia
rową.

Joanna BARTNICKA
Doskonalenie procesów pracy w organizacji szpitalnej
Wyd. 1,2020, 37,80 zł, s. 242

W monografii przedstawiono wyniki badań nad doskonaleniem procesów pracy w organizacji szpitalnej, rozumianym jako
usprawnianie działania złożonych układów ergonomicznych. Podjęto próbę zanalizowania czynników fizycznych i kognityw
nych kształtujących relacje w układach ergonomicznych i oddziałujących na zachowanie uczestników procesów pracy oraz
ich wpływu na efektywność tych procesów. W monografii szczegółowo został opisany sposób budowy modeli procesów
pracy w organizacji szpitalnej. Opisano trzy przykłady użycia takich modeli, tj. do badania relacji powstających w układach
ergonomicznych, do badania efektywności czasowej procesów chirurgicznych oraz do badania organizacji pracy manualnej
i współpracy w zespole.
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Radosław Jasiński

UPAMIĘTNIENIE 50. ROCZNICY
ŚMIERCI PROFESORA
WŁODZIMIERZA BURZYŃSKIEGO
Kulminacją organizowanych przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej - Oddział Budownic
twa i Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Pol
skę było odsłonięcie monumentu poświęconego Włodzimierzowi Burzyńskiemu-profesorowi Politechniki
Lwowskiej i Politechniki Śląskiej.

Uroczyste odsłonięcie monumentu upamiętniającego Profesora Włodzimierza Burzyńskiego /fot. mat. autora

Uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Wycho
wanków Politechniki Śląskiej - Oddział Budownictwa odbyła
się 10 lipca 2020 roku, w przeddzień 50. rocznicy śmierci Pro
fesora Włodzimierza Burzyńskiego. Wydarzenie miało miej
sce w Tresnej - Czernichowie, w miejscu, w którym przed II
wojną światową istniał żelbetowy most łukowy rozpostarty
nad przepływającą Sołą.
Monument powstał z inicjatywy wychowanków Politechni
ki Śląskiej z Wydziału Budownictwa w celu oddania hołdu

projektantowi mostu i zachowania śladów polskiej myśli in
żynierskiej. Uroczystego odsłonięcia monumentu dokonali
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Wójt

Gminy Czernichów mgr Barbara Kos-Harat, Dziekan Wydziału
Budownictwa Politechniki Śląskiej prof. Joanna Bzówka, Dzie
kan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anna
Timofiejczuk w obecności przedstawicieli Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Śląskiej - doc. Stefana Mercika,

doc. Andrzeja Mokrosza - oraz pracowników Wydziału Bu
downictwa, radnych i mieszkańców gminy Czernichów.
Profesor Włodzimierz Burzyński urodził się 29 kwietnia 1900

roku w Przemyślu w rodzinie pieczętującej się szlacheckim
herbem Trzywdar.

Na Politechnice Lwowskiej pełnił funkcję zastępcy profesora
w Katedrze Mechaniki Ogólnej Wydziału Inżynierii Lądowej

i Wodnej, dziekana Wydziału Mechanicznego (od 1938), za

stępcy kierownika nieakademickiej szkoły Staatliche Technische Fachkurse (1942 - 1944) oraz zastępcy rektora Lwow
skiego Politechnicznego Instytutu (od 1944) Zmuszony do
wysiedlenia ze Lwowa 13 lipca 1946 roku przybył do Gliwic
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i objął kierownictwo dwóch katedr mechaniki na wydziałach

Mechanicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. W 1946 roku
został wybrany dwukrotnie rektorem Politechniki Śląskiej.
Nie objął jednak tego stanowiska wskutek sprzeciwu władz
komunistycznych. Był organizatorem laboratorium wytrzy
małości materiałów i współorganizatorem laboratorium me
taloznawstwa na Wydziale Mechanicznym. Tytuł profesora
zwyczajnego uzyskał 25 marca 1948 roku. Wskutek ataku
ciężkiej choroby w dniu 19 listopada 1949 roku został wy

łączony z aktywnej pracy naukowej i dydaktycznej. Włodzi
mierz Burzyński zmarł 11 lipca 1970 roku.
Jednym z bardziej znanych projektów budowlanych, nad któ

rym sprawował także bezpośredni nadzór, był most łukowy

żelbetowy o rekordowej w Polsce rozpiętości przęsła równej
76,054 m, znajdujący się w Tresnej - Czernichowie. Most ten
przetrwał całą okupację hitlerowską i został zniszczony przez
wycofujące się wojska niemieckie 7 lutego 1945 roku.

Pozostałością po tym wyjątkowym obiekcie jest zachod
ni przyczółek, na którym z inicjatywy doc. Stefana Mercika
i doc. Andrzeja Mokrosza ze Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Śląskiej w 2017 roku postanowiono wykonać
obelisk upamiętniający postać prof. Włodzimierza Burzyń
skiego. W październiku 2018 roku powołano Komitet Ho
norowy Uroczystości upamiętnienia prof. W. Burzyńskiego.
Projekt konstrukcji monumentu został opracowany we wrze
śniu 2018 roku, a jego montaż przeprowadzono na przełomie
czerwca i lipca 2020 roku. ■
Pełna treść artykułu znajduje się w wersji internetowej „Biuletynu",
zamieszczonej na stronie internetowej Uczelni www.polsl.pl
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STANOWISKA, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
NADANE STOPNIE NAUKOWE DOKTORA HABILITOWANEGO
WAŻNE! Zgodnie z § 70 pkt 3 ppkt 1 Statutu Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2019 r.: „W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

może zostać zatrudniona osoba o wysokich kwalifikacjach i dorobku w pracy badawczej na stanowisku PROFESORA UCZELNI, która posiada stopień
doktora habilitowanego lub posiada stopień naukowy doktora i spełnia kryteria określone w art. 219 ustawy”

Dr hab. inż. Marcin BLACHNIK
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Mate
riałowej. Uchwała Rady Dyscypliny Informa
tyka Techniczna i Telekomunikacja 30.06.2020 r.
W dyscyplinie: informatyka techniczna i tele
komunikacja.
Dr hab. inż. Mirosław CHMIEL
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elek
troniki i Informatyki. Uchwała Rady Dyscypli
ny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
16.06.2020 r. W dyscyplinie: automatyka,
elektronika i elektrotechnika.
Dr hab. inż. Tomasz HARDY
Politechnika Wrocławska. Uchwała Rady Dys
cypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka 25.06.2020 r. W dyscyplinie: in
żynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Dr hab. inż. Henryk JOSIŃSKI
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elek
troniki i Informatyki. Uchwała Rady Dyscypli
ny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
30.06.2020 r.

W dyscyplinie: informatyka techniczna i tele
komunikacja.

Dr hab. inż. Jarosław JOOSTBERENS
Politechnika Śląska Wydział Górnictwa, Inżynie
rii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka 25.06.2020 r. W dys
cyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka.

Dr hab. inż. Tomasz KŁOPOT
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elek
troniki i Informatyki. Uchwała Rady Dyscypli
ny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
16.06.2020 r. W dyscyplinie: automatyka, elek
tronika i elektrotechnika.
Dr hab. inż. Bogna MRÓWCZYŃSKA
Politechnika Śląska Wydział Transportu i In
żynierii Lotniczej. Uchwała Rady Dyscypliny
Inżynieria Mechaniczna 27.05.2020 r. W dys
cyplinie: inżynieria mechaniczna.

Dr hab. inż. Michał RYCHLIK
Politechnika Poznańska.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Biome
dycznej 18.06.2020 r. W dyscyplinie: inżynie
ria biomedycznej.
Dr hab. Jacek STROJNY
Politechnika Rzeszowska. Uchwała Rady
Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
24.06.2020 r. W dyscyplinie: nauki o zarządza
niu i jakości.
Dr hab. inż. Robert WEJKOWSKI
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środo
wiska i Energetyki Uchwała Rady Dyscypliny
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energety
ka 25.06.2020 r. W dyscyplinie: inżynieria śro
dowiska, górnictwo i energetyka.
Dr hab. inż. Wacław WOJNAR
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środo
wiska i Energetyki. Uchwała Rady Dyscypliny
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energety
ka 25.06.2020 r. W dyscyplinie: inżynieria śro
dowiska, górnictwo i energetyka.

NADANE STOPNIE NAUKOWE
Dr Marta KLASIK
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki - doktorant. Promotor - dr hab. inż.
Mohamed Alwaeli, prof. PŚ.
Promotor pomocniczy - dr inż. Wojciech Hryb.
Temat pracy: „Wykorzystanie wybranych grup od
padów komunalnych jako podłoża do adaptacji ro
ślin w rejonach ubogich w glebę". Nadanie stopnia
doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscy
plinie inżynieria środowiska, górnictwo i energe
tyka. Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Środo
wiska, Górnictwo i Energetyka z dnia 23.01.2020 r.
Dr inż. Michał KRĘCICHWOST
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycz-

nej. Promotor - dr hab. inż. Paweł Badura, prof.
PŚ. Temat pracy: „Analiza przestrzennych modeli
akustycznych głosek dentalizowanych w diagno
styce sygmatyzmu”. Nadanie stopnia doktora nauk
inżynieryjno-technicznych z wyróżnieniem w dyscy
plinie inżynieria biomedyczna. Uchwała Rady Dys
cypliny Inżynieria Biomedyczna z dnia 18.06.2020 r.
Dr inż. Szymon SIECIŃSKI
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektro
niki i Informatyki - doktorant. Promotor - dr hab.
inż. Paweł Kostka, prof. PŚ. Temat pracy: „Analiza
zmienności rytmu pracy serca na podstawie elektrokardiogramów, sejsmokardiogramów i żyro-

kardiogramów". Nadanie stopnia doktora nauk
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria
biomedyczna.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna
z dnia 28.05.2020 r.

Dr Katarzyna WYBRAŃCZYK
Promotor - prof. dr hab. inż. Adam Szromek.
Promotor pomocniczy - dr inż. Beata Hysa.
Temat pracy: „Wpływ kompetencji menedżerów na
procesy naprawcze przedsiębiorstw".
Nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dys
cyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Ja
kości 24.06.2020 r.

AKTY NORMATYWNE UCZELNI
W czerwcu 2020 r. ukazały się następujące
akty normatywne rektora Politechniki Ślą
skiej:
• Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 1 czerwca 2020
r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadze
nia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakłado
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 5 czerwca
2020 r. w sprawie zmian w strukturze orga
nizacyjnej Uczelni oraz nadania Regulaminu
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilne
go Europy Środkowo-Wschodniej
• Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 5 czerwca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie za
sad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja
2020 roku
• Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 8 czerwca
2020 r. w sprawie polityki zatrudniania na Po
litechnice Śląskiej oraz trybu i dokumentacji

związanych z zatrudnianiem nauczycieli aka
demickich
• Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 9 czerwca
2020 r. w sprawie ograniczenia opuszczania
przez studentów domów studenckich i zaka
zu odwiedzin przez gości zewnętrznych do
mów studenckich oraz Domu Asystenta
• Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 9 czerwca 2020
r. w sprawie ustalenia „Zasad podziału subwencji
na Politechnice Śląskiej w 2020 roku"

• Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 10 czerwca
2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji
na studia rozpoczynające się na Politechnice
Śląskiej w semestrze zimowym roku akade

mickiego 2020/2021
• Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 19 czerwca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie za
sad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja
2020 roku

• Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 19 czerwca
2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ak
tualizacji i opracowania procedur zapewnia
nia bezpieczeństwa systemów informatycz
nych i bezpieczeństwa informacji
• Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 22 czerwca
2020 r. w sprawie powołania Centralnej Ko
misji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji do Wspólnej
Szkoły Doktorskiej
• Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 23 czerwca
2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie
postępowań o nadanie stopnia doktora i dok
tora habilitowanego

• Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 23 czerwca
2020 r. w sprawie programu projakościowego
- rektorskie granty habilitacyjne

• Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 23 czerwca
2020 r. w sprawie programu projakościowego
- rektorskie granty profesorskie
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• Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie powołania Centralnej Ko
misji Rekrutacyjnej
• Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia procedury rekru
tacji na studia na Politechnice Śląskiej
• Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ograniczenia opuszczania przez studentów
domów studenckich i zakazu odwiedzin przez
gości zewnętrznych domów studenckich oraz
Domu Asystenta
• Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 24 czerw
ca 2020 r w sprawie powołania Komisji ds.
opracowania tematów zadań na sprawdzian
uzdolnień artystycznych obowiązujący kan
dydatów na studia rozpoczynające się w roku
akademickim 2020/2021

w roku akademickim 2020/2021
• Uchwałę nr 57/2020 w sprawie warunków,
trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończe
nia rekrutacji na studia na Politechnice Ślą
skiej rozpoczynające się w roku akademickim
2021/2022
• Uchwałę nr 58/2020 zmieniającą uchwałę
w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów
i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską

23 czerwca 2020 r. odbyło się XXVI posiedzenie
Rady Uczelni Politechniki Śląskiej, podczas któ
rego przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 32/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu z posiedzenia Rady Uczelni Poli
techniki Śląskiej
• Uchwałę nr 33/2020 w sprawie zmian w Regu
laminie Rady Uczelni Politechniki Śląskiej
• Uchwałę nr 34/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na wykonywanie przez Rektora Poli
techniki Śląskiej dodatkowego zajęcia zarob

• Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie liczby miejsc na poszcze
gólnych kierunkach studiów na Politechnice
Śląskiej, rozpoczynających się w semestrze

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite
studia magisterskie rozpoczynające się w la
tach akademickich 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026 i 2027

zimowym roku akademickiego 2020/2021

• Uchwałę nr 35/2020 w sprawie zaopinio• Uchwałę nr 59/2020 w sprawie zmiany Re
; wania zmian w strukturze organizacyjnej
gulaminu studiów
Uczelni oraz zmian w Regulaminie organiza
• Uchwałę nr 60/2020 zmieniającą uchwałę
cyjnym Politechniki Śląskiej
w sprawie Zasad rekrutacji do szkoły dok
• Uchwałę nr 36/2020 w sprawie zaopiniowa
torskiej dla kształcenia rozpoczynającego się
nia limitu środków na inwestycje Uczelni
w roku akademickim 2020/2021

• Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Programu mentorskiego dla uczniów Akade
mickich Liceów Ogólnokształcących Politech
niki Śląskiej

• Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie określenia procedury i ter
minów składania wniosków dotyczących obni
żenia pensum w roku akademickim
• Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 24 czerw

ca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Elektrycz
nym
• Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 24 czerw

ca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Transportu
i Inżynierii Lotniczej
• Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie zmian w strukturze organi
zacyjnej Uczelni oraz w Regulaminie organi
zacyjnym Politechniki Śląskiej
• Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika
Rektora ds. utworzenia Międzynarodowej
Rady Społecznej przy Politechnice Śląskiej
• Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie limitu środków na inwesty
cje Uczelni
• Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 30 czerwca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funk

cji kierowniczych na Wydziale Budownictwa

• Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 30 czerwca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
zasad zatrudniania na podstawie umów cy
wilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydak
tycznych
• Pismo okólne nr 6/2020 z dnia 24 czerwca

2020 r. w sprawie powołania Rzecznika Dys
cyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich
w kadencji 2016—2020
29 czerwca 2020 r. odbyło się XLII zwyczajne
posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej, pod

czas którego przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 54/2020 w sprawie przyjęcia
porządku obrad
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• Uchwałę nr 55/2020 w sprawie zaopinio
• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie obniżenia
Rektorowi Politechniki Śląskiej rocznego wywania zasadności wniosków o przyznanie
nagród ministra właściwego do spraw szkol i miaru zajęć dydaktycznych
nictwa wyższego i nauki dla nauczycieli aka
• Uchwałę nr 30/2020 w sprawie wyrażenia
demickich Politechniki Śląskiej
opinii dotyczącej zatrudnienia Dyrektora Ad• Uchwałę nr 56/2020 zmieniającą uchwa ; ministracyjnego
łę w sprawie warunków, trybu oraz terminu
• Uchwałę nr 31/2020 w sprawie zaopinio
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
wania „Zasad podziału subwencji na Politechna Politechnice Śląskiej rozpoczynające się j nice Śląskiej w 2020 roku"

• Uchwałę nr 61/2020 zmieniającą uchwałę
w sprawie dostosowania programów stu
diów rozpoczynających się od roku akade
mickiego 2019/2020 do wymagań określo
nych w ustawie

• Uchwałę nr 62/2020 w sprawie ustalenia
programu studiów podyplomowych „dokształ
cające studia podyplomowe dla nauczycieli
języka angielskiego", „dokształcające studia
podyplomowe dla nauczycieli języka niemiec
kiego", „zarządzanie projektami" oraz „zarzą
dzanie przedsiębiorstwem w świetle RODO i IT
- bezpieczeństwo prawne i teleinformatyczne
w praktyce Rola Inspektora Ochrony Danych"
• Uchwałę 63/2020 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalania programów studiów
podyplomowych rozpoczynających się od
semestru zimowego roku akademickiego
2020/2021 oraz określenia procedury zwią
zanej z przypisywaniem poziomów Polskiej
Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji

kowego

• Uchwałę nr 37/2020 w sprawie zaopinio
wania Planu rzeczowo-finansowego Politech
niki Śląskiej na 2020 rok

15 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politech
niki Śląskiej, podczas którego przyjęto następu

jące uchwały:
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie przyjęcia
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
blicznej obrony
• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie

16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektro
technika Politechniki Śląskiej, podczas którego

przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 40/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania ha
bilitacyjnego

• Uchwałę nr 64/2020 w sprawie przyjęcia

• Uchwałę nr 41/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego

protokołu VI nadzwyczajnego posiedzenia
Senatu Politechniki Śląskiej w dniu 9 kwietnia

• Uchwałę nr 42/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego

2020 roku

• Uchwałę nr 43/2020 w sprawie zaopinio
wania tematów prac doktorskich realizowa
nych we Wspólnej Szkole Doktorskiej

• Uchwałę nr 65/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu XL zwyczajnego posiedzenia Se
natu Politechniki Śląskiej w dniu 24 kwietnia
2020 roku
• Uchwałę nr 66/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu
Politechniki Śląskiej w dniu 25 maja 2020 roku

8 czerwca 2020 r. odbyło się XXV posiedzenie
Rady Uczelni Politechniki Śląskiej, podczas któ
rego przyjęto następujące uchwały:

30 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Informatyka Techniczna i Teleko
munikacja Politechniki Śląskiej, podczas które
go przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie zaopiniowa

nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie zaopiniowa

nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie przyjęcia

• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie zaopiniowa

protokołu z posiedzenia Rady Uczelni Poli
techniki Śląskiej

nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie wynagro
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Rektora Politechniki Śląskiej

• Uchwałę nr 30/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 31/2020 w sprawie powołania
nowej specjalności

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ
• Uchwałę nr 32/2020 w sprawie korekty pla
nu studiów „Informatyka przemysłowa" na
studiach pierwszego stopnia

• Uchwałę nr 33/2020 w sprawie korekty pla
nu studiów „Informatyka przemysłowa" na
studiach pierwszego stopnia
• Uchwałę nr 34/2020 w sprawie wyznacze
nia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 35/2020 w sprawie wyznacze
nia komisji doktorskiej
• Uchwałę nr 36/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 37/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego

18 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechni
ki Śląskiej, podczas którego przyjęto następu

jące uchwały:
• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego

• Uchwałę nr 22/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora
• Uchwałę nr 23/2020 w sprawie wyróżnienia
rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 24/2020 w sprawie wyznacze
nia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie
• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie
• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie

10 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki
Śląskiej, podczas którego przyjęto następujące
uchwały:
• Uchwałę nr 15/2020 w sprawie zmiany ty
tułu rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 16/2020 w sprawie wyznacze
nia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania ko
misji przeprowadzających egzaminy doktor

skie
• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zmianę zatrudnienia

18 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Poli
techniki Śląskiej, podczas którego przyjęto na
stępujące uchwały:
• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 30/2020 w sprawie zaopiniowania
wniosku o awans na stanowisko adiunkta
• Uchwałę nr 31/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników
• Uchwałę nr 32/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników
• Uchwałę nr 33/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników

• Uchwałę nr 34/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników
• Uchwałę nr 35/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników
• Uchwałę nr 36/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o udzielenie bezpłatnego
urlopu w celach naukowych
• Uchwałę nr 37/2020 w sprawie zakresu eg
zaminów doktorskich oraz powołania komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie

• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie wyznacze
nia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie powołania
komisji doktorskiej
16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki
Śląskiej, podczas którego przyjęto następujące

• Uchwałę nr 32/2020 w sprawie zaopinio
wania zmiany warunków zatrudnienia na sta
nowisku profesora

25 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka Politechniki Śląskiej, podczas któ

rego przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 40/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego

• Uchwałę nr 41/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 42/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 43/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 44/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie
• Uchwałę nr 45/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników
• Uchwałę nr 46/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowisko
adiunkta w innej grupie pracowników

24 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Poli
techniki Śląskiej, podczas którego przyjęto na
stępujące uchwały:

• Uchwałę nr 22/2020 o nadaniu stopnia

uchwały:

doktora habilitowanego

• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania ha
bilitacyjnego

• Uchwałę nr 23/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora
17 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Nauki Chemiczne Śląskiej Politech
niki Śląskiej, podczas którego przyjęto następu

• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania ha
bilitacyjnego

jące uchwały:

• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora

• Uchwałę nr 46/2020 w sprawie zmiany ty
tułu rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie wyróżnienia
rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 47/2020 w sprawie wyznacze
nia recenzentów rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie nadania

• Uchwałę nr 48/2020 w sprawie zakresu eg

stopnia naukowego doktora

zaminów doktorskich oraz powołania komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie

• Uchwałę nr 30/2020 w sprawie wyróżnienia

rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 31/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie

24 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechni
ki Śląskiej, podczas którego przyjęto następu
jące uchwały:

• Uchwałę nr 49/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 50/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o zmianę grupy zatrudnienia
• Uchwałę nr 51/2020 w sprawie Instrukcji

obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym

• Uchwałę nr 30/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego

• Uchwałę nr 31/2020 w sprawie nadania stop
nia naukowego doktora habilitowanego
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CERTYFIKAT UCZELNI LIDERÓW
DLA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ!
Politechnika Śląska została wyróżniona w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji
Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2020".

m

2020

UCZELNIA
LIDERÓW

Politechnika Śląska uzyskuje wysokie miejsca w rankingach

możliwe za sprawą studiów dualnych. Wprowadzamy rów

ośrodków naukowych. Umacnia swoją pozycję w kraju oraz
pośród jednostek na świecie. Jako jedyna uczelnia w regio

nież działania rozszerzające program mentorski, którego ce
lem jest pozyskanie najzdolniejszych studentów i otoczenie
ich najlepszą opieką — podkreśla JM Rektor prof. Arkadiusz
Mężyk.

nie znalazła się w prestiżowym gronie 10 szkół wyższych,

laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia
Badawcza". Na prestiż Politechniki Śląskiej wpływają m.in.

Studenci rozwijają swoje umiejętności podczas zajęć wyni

bogata oferta dydaktyczna oraz wysoka jakość nauczania.

kających z planu studiów. Ponadto mają okazję poszerzać
wiedzę oraz zainteresowania poza planowanymi przedmio
praca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest z tym
tami, a także nawiązywać kontakty z przedsiębiorstwami.
związana liczba kierunków studiów dualnych - 6, doktoraty
Możliwość taką dają studenckie koła naukowe obejmujące
wdrożeniowe - ponad 210, a także
różne dziedziny nauki. Politechni
studia MBA o profilu Przemysł 4.0.
ka Śląska jest liderem w kraju pod
Efektem tych działań jest osiąganie
Politechnika Śl Ska trzeci rok
względem ich liczby.
przez wykształconych na Politechz rzędu Otrzyn Bła Certyfikat
Prpgram „Uczelnia Liderów" jest renice Śląskiej inżynierów wysokich
Uczelnia
Liderów"
>«Wowany od 2011 roku. Jego celem
pozycji zawodowych. Doświadcze
Jest Promowanie najlepszych pol
nie i kompetencje pozwalają absol
skich uczelni, które kształcą przed
wentom zajmować stanowiska prezesów w dużych przed
siębiorczych, kreatywnych, osiągających sukcesy na rynku
siębiorstwach.
prścy absolwentów. Nagradzane szkoły wyższe, a także
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego trze wydziały, instytuty i katedry, realizują innowacyjne działa
ci rok z rzędu nagrodziła Politechnikę Śląską certyfikatem
nia ukierunkowane na praktyczną edukację studentów oraz
W doskonaleniu procesu kształcenia ma znaczenie współ

„Uczelnia Liderów". Ośrodki akademickie biorąće apział

kształtowanie postaw liderskich.
w Programie są oceniane m.in. pod względem oferty edu
— Uczelniom wyróżnionym w konkursie trzeba oddać
kacyjnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych, edukacji
, wielki szacunek za to, jak uczą kreatywności, w jaki sposób
praktycznej, współpracy z przemysłem oraż-Kiznesem, jako
kształtują postawy innowacyjne, przedsiębiorcze, krytycz
ści kształcenia, działalności biur karier. Na ocenę składają
ne wobec rzeczywistości. Za to, jak modelują osobowości,
się także opinie na temat uczelni przedstawiane przez ab
charaktery i temperamenty młodych ludzi, jak radzą sobie
solwentów, studentów oraz pracodawców.
,4 zaszczepianiem w osobowościach studentów zdolności
— Kolejne wyróżnienie certyfikatem „Uczelni Llerów" jest
do elastycznego reagowania na zjawiska, procesy i trendy
dla Politechniki Śląskiej ogromnym sukcesem. Rozwijamy jjwokół nich — mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji
naszą ofertę dydaktyczną, wdrażamy kształcenie zoriento
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

wane projektowo oraz nowoczesne formy kształcenia in
teraktywnego. Zapotrzebowanie rynku pracy wyraźnie sy

gnalizuje, że studenci powinni realizować część programu
studiów we współpracy z partnerem przemysłowym, co jest

Oceny dokonują zewnętrzni eksperci, a zdobycie certyfika
tu „Uczelnia Liderów" promuje szkoły wyższe oraz buduje
zaufanie u kandydatów na studia, a także świadczy o nasta
wieniu na nowoczesne kształcenie i nieustanny rozwój.
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