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POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZAPREZENTOWAŁA
SYSTEM ETPLANNER MEDIOM

13 sierpnia 2020 r. odbył się briefing prasowy poświęcony prezentacji systemu planowania podróży ETPIanner, opracowanego pod
kierunkiem prof. Grzegorza Sierpińskiego z Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej. Więcej informacji
na stronach 28 - 29.

1 - Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ; 2 - Dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej; 3,
4 - Prezentacja ETPIannera; 5 - Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ; 6 - prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
/fot. Aleksandra Weber
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Trwa rekrutacja na studia w Politechnice Śląskiej. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na działalność studencką i możliwości, jakie
stwarza Uczelnia w kwestii rozwoju młodych adeptów nauki. Tytuły „SKN Silesian Aerospace Technologies znów zbada kosmos!"
i „Diamentowe Granty dla studentów Politechniki Śląskiej" czy „Licealiści ALO w Gliwicach na podium konkursu CANSAT 2020" mówią
same za siebie. Klimat intelektualnego fermentu zachęca do podejmowania studiów przez indywidualistów, poszukujących inspiracji
dla własnej kreatywności.

Wiele w niniejszym numerze tematów jest ważnych dla Wspólnoty i naszych Partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wśród
nich: Jego Magnificencja Rektor przewodniczącym najważniejszych organizacji zrzeszających uczelnie w regionie i w Polsce oraz
powołania na funkcje kierownicze w jednostkach podstawowych.
W ramach obchodów Jubileuszu 75-lecia prezentujemy także cykl opracowań na temat powstawania i przeszłości Uczelni.
Dla młodszych to unikatowa lekcja historii, a dla starszych sentymentalna podróż ku korzeniom.

Życzymy ciekawej lektury.
W imieniu zespołu Redakcji
Jadwiga Witek
Redaktor Naczelna
Rzecznik Prasowy Politechniki Śląskiej
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Jadwiga Witek

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
PRZEWODNICZĄCYM KRASP
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk został nowym Przewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2020 - 2024. Posiedzenie
Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyło
się 26 i 27 sierpnia.

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP zamyka
ło obecną kadencję 2016 - 2020 pod przewodnictwem
prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.
Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele władz
uczelni dyskutowali m.in. o aktualnych problemach
szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także funk
cjonowaniu uczelni w niepewnym czasie pandemii COVID-19 w kontekście współpracy międzynarodowej czy
organizacji kształcenia w nowym roku akademickim.
Korzystając z formuły zdalnej, rektorzy polskich uczel
ni wybrali Przewodniczącego KRASP na kolejne cztery
lata. Został nim Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Ar
kadiusz Mężyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił:
— Jednym z najważniejszych zadań w nowej kadencji
będzie integracja środowiska akademickiego, współ
praca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dy
daktycznego. Niezwykle ważne, szczególnie teraz w wa
runkach epidemii, jest wzajemne wsparcie środowiska
w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów,
upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej.
Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowa
nia autorytetu i prestiżu polskich uczelni w kraju i za
granicą. Niezbędne jest kształtowanie dobrego wize
runku KRASP w środowisku akademickim i otoczeniu
społeczno-gospodarczym, reprezentowanie interesów
i poglądów środowiska, działalność opiniotwórcza
i opiniodawcza. W kontekście wdrażania zapisów usta

wy 2.0 i początku kadencji rektorów kluczowym zada
niem jest dbałość o zachowanie autonomii uczelni, kul
tywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki
zawodu. Osiągnięcie tych szczytnych celów wymaga
jednak zapewnienia właściwego finansowania i warun
ków do rozwoju badań naukowych oraz systemu kształ
cenia w Polsce.

W trakcie posiedzenia wybrano również zastępców
przewodniczącego KRASP na kolejną kadencję. Zostali
nimi prof. Jacek Popiel, rektor elekt Uniwersytetu Jagiel
lońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor elekt Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wy
brani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP.
Kończący swoją kadencję prof. Jan Szmidt otrzymał sta
tus Honorowego Przewodniczącego Konferencji.
KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska
szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Pra
wo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konferencja Rek
torów Akademickich Szkół Polskich została powołana
7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych członków działających wówczas konferencji rektorów
poszczególnych typów uczelni. Obecnie instytucję two
rzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni nie
publicznych. Ponadto, 9 szkół ma status uczelni stowa
rzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się
ok. miliona osób, co stanowi 77% procent wszystkich
studentów w Polsce. ■

KRASP
^CKlCH SZKÓt?0
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Dominika Gnacek

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
PRZEWODNICZĄCYM RKRUA
Podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), które odbyło
się 24 sierpnia, powołano nowych przedstawicieli zarządu. Przewodniczącym został JM Rektor Poli
techniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Kadencja nowego zarządu potrwa czte
ry lata. Prof. Arkadiusz Mężyk będzie miał
przyjemność objąć przewodniczenie RKRUA
już 1 września 2020 roku. Dotychczas funk
cję przewodniczącego pełnił prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskie
go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni
Akademickich tworzą rektorzy uczelni z wo
jewództw śląskiego i opolskiego, a także
rektorzy seminariów duchownych archi
diecezji katowickiej, częstochowskiej oraz
diecezji opolskiej. Ponadto w skład RKRUA
wchodzą: prezes katowickiego oddziału
Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki
Śląskiej i przedstawiciel Rady Głównej Jed
nostek Badawczo-Rozwojowych.

Celem Regionalnej Konferencji Rektorów
Uczelni Akademickich jest m.in. synchroni
zowanie działań podejmowanych przez re
gionalne uczelnie i wypracowanie wspólnych
stanowisk w zakresie tematów dotyczących
systemu edukacji i nauki. Wśród zagadnień,
które RKRUA rozpatrywała na swoich posie
dzeniach, była m.in. konsultacja w sprawie
projektu „Konstytucji dla Nauki" czy problem
finansowania projektów badawczych w Pol
sce. Jednym z aktualnych tematów, które
podejmowano podczas spotkań członków
Konferencji, było zagadnienie organizacji dy
daktyki w okresie pandemii.
Profesor A. Mężyk jest również Wiceprzewod
niczącym i członkiem prezydium Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. ■

REGIONALNA KONFERENCJA

RKRUA
JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk / fot. mat. Politechniki Śląskiej

REKTORÓW
UCZELNI AKADEMICKICH
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POWOŁANIA NA FUNKCJE
KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH
PODSTAWOWYCH
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.j, § 58 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Śląskiej z późn. zm. (Monitor Prawny PŚ z 2020 r.
poz. 339) oraz uchwał Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie powołań na okres kadencji, tj. od dnia 1 września 2020 roku
do 31 sierpnia 2024 roku, do pełnienia funkcji kierowniczych, JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał następujące osoby:

Wydział Architektury

Wydział Elektryczny

Dziekan:
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Marian Kampik

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr inż. Marcin Szczygieł

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. arch. Michał Sitek

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Rafał Setlak

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Katarzyna Mościńska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. PŚ

Wydział Budownictwa
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr inż. Tomasz Jaśniok

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Justyna Majewska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Paweł Badura, prof. PŚ

Wydział Chemiczny
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. PŚ
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Wydział Inżynierii Materiałowej
Dziekan:
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Jacek Chrapoński

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PS
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Joanna Bartnicka

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ

Dziekan:
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ

Wydział Matematyki Stosowanej

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ

Dziekan:
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ

Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dziekan:
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ

Wydział Organizacji i Zarządzania
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechniki Śląskiej
Dyrektor:
dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Sławomira Pawełczyk, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Dyrektor:
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr Grzegorz Wlaźlak
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych:
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
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SUKCES TEGOROCZNEGO ABSOLWENTA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W KONKURSIE
GRAPHISOFT BIM PROJECT

12.08.

lnż. Tomasz Węgrzyn, tegoroczny absolwent Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej, zajął drugie miejsce
w Międzynarodowym Konkursie GRAPHISOFT BIM PROJECT
w kategorii „public building". Tematem projektu dyplomowe
go Tomasza Węgrzyna była Nowa Marina w Gliwicach, której
inspirowana fraktalami architektura została skonstruowana
z obiektów samopodobnych. Projekt został wykonany w Kate
drze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności
Publicznej. Promotorem pracy był dr hab. inż. arch. Grzegorz
Nawrot, prof. PŚ.

®

STUDENCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OPRACOWALI PROJEKT DOTYCZĄCY EKOI ELEKTROMOBILNOŚCI
Transport rowerowy w miastach jest jednym ze spo
sobów redukcji negatywnego wpływu na środowisko
naturalne oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu.
Zagadnienia związane z tym rodzajem transportu podejmuje
Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing. Prowadzony przez
studentów projekt dotyczy użytkowania rowerów tradycyjnych
oraz elektrycznych jako elementu eko- i elektromobilności
w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim. Jego
celem jest charakterystyka właściwości trakcyjnych i użytko
wych rowerów tradycyjnych oraz ze wspomaganiem elek
trycznym w kontekście potrzeb indywidualnego transportu
miejskiego. Zespół SKN Silesia Racing scharakteryzuje zalety
i wady zastosowania rowerów elektrycznych oraz porówna ich
użytkowanie z wykorzystywaniem rowerów tradycyjnych. Po
mysł studentów został wyróżniony w I konkursie finansowania
projektów studenckich kół naukowych w ramach programu
„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Prowadzone
badania wpisują się w Priorytetowy Obszar Badawczy numer
4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości.

14.08.

©

Rower ze wspomaganiem elektrycznym / fot. Aleksandra Weber

W KATOWICKIM KAMPUSIE POLITECHNIKI POWSTAJĄ ZIELONE STREFY WYPOCZYNKU 15.08.
Inwestycja realizowana w kompleksie budynków Wy z Miastem Katowice blisko 50% całkowitych kosztów realizacji
działu Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Wydziału zadania zostanie sfinansowane z dotacji Miasta. Planowane za
Inżynierii Materiałowej całkowicie zmieni nie tylko wygląd, kończenie
ale
inwestycji to druga połowa września 2020 r.
także przeznaczenie dziedzińców wewnętrznych kampusu przy
ul. Krasińskiego. Zadanie jest realizowane zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym pn. „Kompleksowa rewitalizacja
podwórza wokół kompleksu budynków przy ul. Zygmunta Kra
sińskiego 8 w Katowicach". Trwają prace nad przekształceniem
podwórzy w zielone strefy rekreacji dla studentów i pracowni
ków Uczelni. W ramach inwestycji powstajątakże nowe lokaliza
cje zewnętrznych laboratoriów sterowania ruchem kolejowym
Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Łączna powierzchnia
obszaru objętego rewitalizacją wynosi 5527,80 m2. W efekcie
powstaną m.in. miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i stojaki na rowery, nowe tereny zielone, a także
funkcjonalne elementy małej architektury, takie jak ławki czy
nowoczesne i dekoracyjne oświetlenie terenowe. Wartość za
dania inwestycyjnego wynosi prawie 2 miliony zł. Dzięki bardzo
Przebudowa wewnętrznego dziedzińca kampusu przy
dobrej współpracy Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

©

ul. Krasińskiego / fot. mat. Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej
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SUKCES POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W PROGRAMIE „INKUBATOR
INNOWACYJNOŚCI 4.0"
Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum, które otrzyma dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji
programu „Inkubator Innowacyjności 4.0". Pozytywną recenzję otrzymał wniosek, który Uczelnia opraco
wała wspólnie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Siedziba Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej / fot. mat. CITT

Ze strony Politechniki Śląskiej wniosek opracowało Centrum
Inkubacji i Transferu Technologii, które będzie realizowało pro
jekt w Uczelni. Doceniono dotychczasowe doświadczenie CITT
w procesie komercjalizacji, dzięki czemu złożony wniosek jest
jednym z 24, które uzyskały najwyższą ocenę. Jest to już czwar
ta edycja programu, w której skutecznie CITT PŚ bierze udział.

Należy podkreślić, że w tegorocznej edycji programu pn. „In
kubator Innowacyjności 4.0" wpłynęło aż 38 wniosków o do
finansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej
i merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących
aktywną działalność w procesie komercjalizacji wyników re
alizowanych badań naukowych i prac rozwojowych oraz ini
cjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem
gospodarczym.
W pierwszej kolejności umowy o dofinansowanie, określają
ce warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonanych
zadań objętych złożonym wnioskiem, zostaną zawarte z 24
podmiotami, które uzyskały najwyższą ocenę według kolej
ności wskazanej na liście rankingowej. Pozostałych 8 wniosko
dawców zostało umieszczonych na liście rezerwowej do czasu
zwiększenia alokacji przewidzianej na wyżej wymieniony pro

gram. 5 wnioskodawców o najniższej liczbie uzyskanych punk
tów nie zostało zakwalifikowanych do udziału w przedmioto
wym programie.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0" jest wspar
cie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac
rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdroże
nia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości techno
logicznej (wg skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji
w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu
powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć nauko
wych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz
wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym.
Rządowy projekt został zatwierdzony komunikatem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o usta
nowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności
4.0". Źródłem finansowania są środki europejskie w ramach
projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach
naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PS

Dominika Gnacek

KIERUNKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA
PODIUM RANKINGU PERSPEKTYW 2020
Dwanaście kierunków prowadzonych na Politechnice Śląskiej odnotowało wzrost w rankingu Perspek
tyw 2020. Wysokie miejsca, w tym także na podium, świadczą o potencjale dydaktycznym Uczelni.
Wskazują nie tylko na poziom zajęć czy kapitał w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospo
darczym, ale także biorą pod uwagę losy absolwentów na rynku pracy.

W najnowszym zestawieniu Rankingu Kierunków
Studiów najwyżej oceniono architekturę, inżynie
rię środowiska, górnictwo i geologię oraz ener
getykę - znalazły się one na 2 miejscu w swoich
kategoriach. W porównaniu do poprzedniego
roku wzrost wskaźników zaobserwowano również
w przypadku budownictwa, któremu przyznano 3
miejsce w skali ogólnopolskiej, oraz w przypadku
automatyki i robotyki, mechaniki i budowy ma
szyn, a także inżynierii materiałowej, które lokują
się na pozycji 4. Miejsca wyższe niż w poprzednich
zestawieniach przyznano również: mechatronice,
zarządzaniu i inżynierii produkcji, informatyce, inżynierii biomedycz
nej i zarządzaniu. Po raz pierwszy ocenie poddano matematykę (12
miejsce w skali kraju). W rankingu znalazły się również wskaźniki do
tyczące kierunków prowadzonych w większości jednostek Politech
niki Śląskiej. Transport, podobnie jak elektrotechnika, odnotował
wysokie, piąte miejsce. Logistyka i technologia chemiczna znalazły
się na 6 pozycji, biotechnologia oraz elektronika i telekomunikacja
na 7, a chemia na 17.

stać się uczelnią badawczą w rozumieniu świato
wym. Obecnie podejmujemy szereg działań projakościowych, związanych m.in. ze zmianą podejścia
do publikowania - z ilościowego na jakościowe
- w najbardziej prestiżowych czasopismach, we
współpracy z najlepszymi uczelniami na świecie.
^W rankingu Perspektyw 12 naszych kierunków stu
diów odnotowało istotny wzrost, niektóre przeno
sząc się na podium. Także w najnowszych rankin
gach międzynarodowych Times Higher Education
oraz QS World Univerisity Rankings - a są to naj
bardziej prestiżowe rankingi obok rankingu szanghajskiego-odnotowaliśmy znaczące wzrosty, plasując się w czołówce
uczelni z naszego kraju, z tendencją umocnienia pozycji. Uważamy, że
efekty prowadzonej polityki w zakresie doskonałości naukowej, która
zapewniła nam pozycję w gronie 10 uczelni badawczych, będziemy
obserwować w kolejnych latach, również w rankingu Perspektyw —
mówi prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.

Ranking
SZKÓŁ
WYŻSZYCH

J

2020

Metodologia klasyfikacji przeprowadzonych przez Fundację Perspekty
wy została w tegorocznej, 21 edycji dostosowana do zmian wynikają
cych z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018
roku. Przy ocenie pod uwagę brane jest 29 wskaźników w ramach ta
kich kryteriów, jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał nauko
wy, efektywność naukowa, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

Atrakcyjność oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej stanowi rezultat
wieloobszarowych działań ukierunkowanych na dobro nauki oraz
na efektywny rozwój członków Wspólnoty Akademickiej. Obecność
w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkur
su „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" to gwarancja naj
wyższej jakości kształcenia.
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W RANKINGACH

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacjach
zestawiających uczelnie w skali krajowej i międzynarodowej. W 2020
roku Uczelnia po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym między
narodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings.
Uplasowała się w nim w przedziale miejsc 801-1000, wyprzedzona
jedynie przez Politechnikę Warszawską (pod względem pozycji pol
skich uczelni technicznych). W ogólnopolskim rankingu Perspektyw
Politechnika Śląska plasuje się na 15 miejscu w skali kraju.
Efektywność Politechniki Śląskiej jest również mierzona w zakresie eko
nomicznych losów absolwentów. Uczelnia znajduje się obecnie na 6
miejscu w rankingu uwzględniającym jako kryterium liczbę absolwen
tów, którzy zgromadzili majątek przekraczający 100 milionów euro.
— Politechnika Śląska znalazła się w gronie 10 uczelni badawczych
spośród około 400 szkół wyższych wyłonionych w bardzo wymagają
cym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To stawia
przed nami olbrzymie wymagania. Staramy się im sprostać tak, by
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DUALNY ROZWÓJ I INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Doskonalenie umiejętności i przyswajanie wiedzy to aktywności,
które - aby były efektywne - potrzebują odpowiedniego ukierun
kowania. Przewodnikiem na tej drodze mogą być nauczyciele aka
demiccy. Realizacji tego celu służy koordynowany przez Centrum
Obsługi Studiów Politechniki Śląskiej program mentorski o zna
miennej nazwie „Rozwiń skrzydła". Unikatowość inicjatywy wynika
z wyjątkowego profilu kształcenia, który nie tylko jest realizowany
indywidualnie dla każdego uczestnika, ale także przewiduje wyło
nienie dwuosobowych zespołów: studenta (podopiecznego) oraz
nauczyciela akademickiego (mentora), współpracujących przez cały
okres studiów I stopnia. Program jest skierowany do absolwentów
szkół średnich, którzy złożyli podanie rekrutacyjne i zdecydowali się
podjąć naukę na Politechnice Śląskiej.

Politechnika Śląska stawia również na rozwój dualny. Wiedza prak
tyczna wykształcana pod okiem partnerów przemysłowych nie tylko
wzbogaca teorię pozyskaną podczas zajęć na Uczelni, ale także sta
je się nieocenionym atrybutem, który przyczynia się do łatwiejsze
go startu na rynku pracy. Formą realizacji takiej ścieżki jest program
kształcenia dualnego, który na Politechnice Śląskiej obejmuje aż pięć
kierunków (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, lo
gistyka, transport kolejowy, mechatronika).
Istotnym elementem efektywnego kształcenia jest również interdy
scyplinarność, a ta stanowi cechę charakterystyczną dla tzw. makrokierunków. Są one połączeniem dwóch lub większej liczby dyscyplin
naukowych sformułowanych w ramach konkretnych kierunków. Na
Politechnice Śląskiej są obecne trzy makrokierunki: Interdisciplinary
studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki),
Informatyka Przemysłowa (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informa
tyki), Industrial and engineering chemistry (Wydział Chemiczny). ■

SUKCESY STUDENTÓW

Dominika Gnacek

DIAMENTOWE GRANTY DLA
STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie 69 laureatów 9. edycji ogól
nopolskiego programu Diamentowy Grant. Dofinansowanie przyznane w ramach konkursu sięgnie puła
pu nawet 220 tysięcy złotych. Grant stanowi inicjatywę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy
otrzymali środki na własne badania, są:
1. Marta Katarzyna Zaborowska z Wydziału Mechanicznego
Technologicznego;
Projekt: „Hybrydowe nanostruktury jednowymiarowe X
(X=ZnO i/lub TiO2)-Yb3+/Eu3+ otrzymywane metodami hy
brydowymi, o podwyższonej aktywności fotokatalitycznej".
2. Agata Danuta Raczyńska z Wydziału Automatyki, Elektro
niki i Informatyki;

Projekt: „Modyfikacje powierzchni hydrolaz degradują
cych polimery syntetyczne skierowane na rozszerzenie
spektrum rozkładanych tworzyw sztucznych - badania
teoretyczne i eksperymentalne".

3. Szymon Rafał Gogoc z Wydziału Chemicznego;
Projekt: „Organiczne ogniwa Peltiera oparte na polime
rach przewodzących".
4. Jakub Wojciech Smoleń z Wydziału Inżynierii Materiałowej;

Projekt: „Kompozyty poliepoksydowe wzmocnione kom
ponentami węglowymi, przeznaczone do zastosowań tribologicznych".

— W lipcu tego roku obroniłem pracę magisterską. Tematyka
badań przeznaczonych do pracy magisterskiej była podobna
do tematyki projektu realizowanego w zakresie Diamento
wego Grantu, z tą różnicą, że wytworzone materiały posiada
ły osnowę żywicy poliestrowej, natomiast badania w projek
cie będą prowadzone z wykorzystaniem żywicy epoksydowej.
Aktualnie uczestniczę w procesie rekrutacyjnym do Wspólnej
Szkoły Doktorskiej na Politechnice Śląskiej — mówi Jakub
Smoleń, jeden z laureatów Diamentowego Grantu. — Bada
nia będą wykonywane na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
który zapewnia mi swobodę realizacji zadań projektowych.
Laboratoria uczelniane posiadają wyposażenie niezbędne

do prowadzenia prac badawczych, dzięki czemu we wniosku
mogłem uniknąć kosztów związanych z wydatkami na apa
raturę badawczą. Jedyny nakład finansowy ponoszony w ra
mach projektu to zakupy materiałów niezbędnych do wyko
nania kompozytowych próbek — dodaje.
Podobnie wpływ Politechniki postrzega Szymon Gogoc.
— Politechnika Śląska oferuje duże możliwości pod wzglę
dem zarówno infrastrukturalnym, jak i badawczo-rozwojo
wym. Nie bez znaczenia jest również współpraca prowadzo
na przez Uczelnię z wieloma ośrodkami badawczymi, w tym
również zagranicznymi. W tym roku ukończyłem studia
II stopnia na Wydziale Chemicznym, na kierunku technolo
gia chemiczna, specjalność technologia polimerów i tworzyw
sztucznych — mówi Szymon Gogoc. — Mój projekt będzie
polegał na badaniu nowych materiałów, które mogą zostać
wykorzystane w urządzeniach termoelektrycznych, w tym
także w modułach Peltiera, czyli urządzeniach zamieniają
cych prąd elektryczny w różnicę temperatur. Takie urządzenia
można wykorzystać chociażby w chłodzeniu elektroniki. Dofi
nansowanie na pewno pomoże zarówno w pokryciu kosztów
związanych z materiałami oraz związkami chemicznymi, jak
i realizacji rozprawy doktorskiej dotyczącej tematu Diamen
towego Grantu — zapowiada laureat.
Program Diamentowy Grant pozwala na udzielenie wspar
cia finansowego młodym naukowcom, którzy wykazują się
imponującym dorobkiem naukowym i wysokojakościowymi
badaniami. Wniosek może zostać złożony przez studentów
po trzecim roku studiów jednolitych magisterskich lub absol
wentów studiów I stopnia. W tej edycji wpłynęły łącznie 173
zgłoszenia. Projekty muszą zostać zrealizowane w terminie
od 12 do 48 miesięcy, a łączna kwota przeznaczona na ten
cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha
Murdzka to prawie 14 min złotych. Dotychczas beneficjenta
mi programu zostało ponad 750 osób. ■

Laureaci Diamentowego Grantu / fot. Maciej Mutwil, mat. własne
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SUKCESY STUDENTÓW

Aleksandra Weber

MATEMATYKA I KREATYWNOŚĆ
IDĄ ZE SOBĄ W PARZE
Wyzwania sprawdzające logiczne myślenie, łamigłówki, układanki. To coś, co od najmłodszych lat fa
scynuje Beniamina Stecułę, studenta Politechniki Śląskiej. Pięciokrotny mistrz świata w grach mate
matycznych i logicznych oraz członek Mensy przekonuje: najlepsze wyniki rodzą się z naukowych pasji.

Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Gier Matematycznych
i Logicznych są rozgrywane w Paryżu od 1987 roku. Repre
zentanci Polski uczestniczą w nich od 1992 roku. Są wybierani
podczas krajowych eliminacji. Od kilkunastu lat jednym z pol
skich zawodników jest Beniamin Stecuła, obecny student Po
litechniki Śląskiej. — Konkurs składa się z kilku etapów. Pierw
szy etap jest korespondencyjny, drugi internetowy. Następnie
jest finał krajowy, który odbywa się co roku we Wrocławiu.
Ostatecznie finaliści, którzy zajęli najwyższe miejsca, jako re
prezentacja Polski udają się na mistrzostwa międzynarodo
we. Do tej pory odbywały się we Francji, natomiast najbliższe
prawdopodobnie będą w Lozannie — mówi Beniamin Ste
cuła. — W tym roku finał Polski nie odbył się fizycznie, został
przeniesiony do Internetu. Wziąłem w nim udział, poprawnie
zrobiłem wszystkie zadania, zająłem pierwsze miejsce. Finał
międzynarodowy został odwołany — dodaje.

Student już pięciokrotnie zajmował najwyższe miejsca w Mi
strzostwach Świata Gier Matematycznych i Logicznych.
Po raz pierwszy - jako dziewięciolatek. — Startuję co roku
w konkursie. Pierwszy raz wziąłem udział w klasie III szkoły
podstawowej. Wtedy udało mi się zdobyć pierwsze zwycię
stwo międzynarodowe. Później w klasie IV, V i w gimnazjum.
W ostatnie wakacje udało mi się wygrać w kategorii studen
tów — wyjaśnia.
Podczas zawodów uczestnicy otrzymują zbiór zadań. Stu
denci kierunków technicznych oraz osoby zajmujące się za
wodowo matematyką mają do wykonania 18 działań, które
opierają się na koncepcji gier i zabaw, np. wykonaniu ruchów
szachowych, operacjach logicznych. Poprawne rozwiązania
wymagają odpowiednich umiejętności. Jak podkreśla Be
niamin, składają się na to myślenie krytyczne, abstrakcyjne

Beniamin Stecufa /fot. Maciej Mutwil
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SUKCESY STUDENTÓW
oraz analityczne i dogłębne rozumienie każdego polecenia:
— Przeczytanie i wyciągnięcie danych z zadania to jest jesz
cze mało. Trzeba umieć skonstruować model matematyczny
w głowie. Mieć wyczucie, intuicję, wiedzieć, od której strony
do danego zadania podejść.

Jakie są ulubione zadania matematycznego mistrza? — Kiedy
byłem młodszy, bardzo lubiłem te zadania, w których trze
ba było znaleźć, kto kłamie. To było takie podejście detek
tywistyczne. Trzeba było po kolei nikomu nie zaufać, potem
zweryfikować, kto ma największe szanse mówienia prawdywspomina z uśmiechem. — Obecnie lubię, jeśli są to zadania,
które algebraicznie są bardzo skomplikowane, ale okazuje
się, że jest jedna prosta sztuczka geometryczna rozwiązująca
całe zadanie w jednej linijce.

Jako student wydziałów Matematyki Stosowanej oraz Au
tomatyki, Elektroniki i Informatyki kształci się na kierunku
informatyka. Kompetencje nabywane podczas studiów aktualnie magisterskich - wykorzystuje również do ćwiczeń
z obszaru swoich zainteresowań. — Mam dużo przedmiotów
matematycznych i informatycznych. Obecnie jest kładzio
ny większy nacisk na zajęcia informatyczne, które mogą się
przekładać na rozwiązywanie zadań, a najczęściej na wery
fikację gotowych już wyników. Także na stworzenie prostego
modelu informatycznego, który jest w stanie uprościć dużo
obliczeń lub operacji na wielkich liczbach, zaprogramować
krótkie programy, algorytmy czy skrypty ułatwiające później
rozumowanie — tłumaczy.

Matematyczne osiągnięcia i zain
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we, wtedy ustalam ze znajomymi zasady, aby gra była trud
niejsza, bardziej wymagająca — mówi, podkreślając także, że
projektowanie zadań wiąże się z procesem twórczym. — Jeśli
nagle wpadnie mi do głowy jakiś pomysł, to wtedy siadam
do niego i go rozwijam. Pracuję nad nim tak długo, jak długo
mam wenę i nowe pomysły. To jest kreatywna praca, do któ
rej nie można się zmusić.

Skuteczne analizowanie zadań, wypracowanie umiejętności
myślenia krytycznego i logicznego oraz podniesienie o kilka
punktów ilorazu inteligencji wymagają ćwiczeń. Beniamin
Stecuła zdradza jednakże jeszcze jedną receptę na sukces. —
Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, kiedy zajmujemy się dzie
dziną, do której wkładamy swoje serce. ■
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Marek Gabzdyl

HISTORYCZNE BUDYNKI
KAMPUSU
Jednym z kluczowych argumentów za lokalizacją Politechniki Śląskiej właśnie w Gliwicach była duża liczba
obiektów nadających się po mniejszej lub większej przebudowie na budynki naukowo-dydaktyczne. W mie
ście były rozlokowane liczne szkoły średnie, również o profilach technicznych z ukierunkowaniem na naukę
zawodu. Część z nich była dodatkowo zgrupowana na stosunkowo niedużym obszarze. Tak bliskie usytu
owanie, wraz z gęstą zabudową mieszkalną nadającą się potencjalnie na lokale dla pracowników uczelni,
dało początek dzisiejszej dzielnicy akademickiej. W jubileuszowym roku istnienia Politechniki Śląskiej warto
poznać lub przypomnieć sobie historię niektórych najbardziej charakterystycznych gmachów.

UL. KSIĘDZA MARCINA STRZODY 7 („SZARA CHEMIA")
Jest to budynek wzniesiony w latach 1908 - 1910 jako sie
dziba gliwickiej szkoły średniej (Mittelschule), która w ów
czesnym pruskim systemie edukacji stanowiła łącznik mię
dzy nauczaniem powszechnym a wyższym. Na przełomie
XIX i XX wieku średnie szkolnictwo niemieckie było bardzo
zróżnicowane i dzieliło się na progimnazja, gimnazja, licea
i szkoły realne. Budynek, zaprojektowany przez miejskiego
radcę budowlanego Wilhelma Kranza w stylu niemieckie
go renesansu, składa się z korpusu głównego, odsuniętego
o 12 metrów od linii zabudowy, i dwóch skrzydeł - jed
nego ustawionego prostopadle do ulicy po lewej stronie
centralnej części i drugiego również prostopadłego do li

nii zabudowy, ale skierowanego w głąb podwórza. Ściany
oblicowane są szarą cegłą. Pierwotnie szkoła miała dwa
wejścia -jedno prowadziło do części żeńskiej, a drugie do
części, w której naukę pobierali chłopcy. Podział ten doty
czył również klas szkolnych i innych pomieszczeń budynku.
Obecnie istnieje jedynie wejście z charakterystycznymi
podcieniami. Drugie, które było zlokalizowane w narożu
z lewej strony elewacji frontowej szkoły, zostało zamuro
wane po wojnie, z końcem lat 40. Jedynym śladem prze
budowy jest niewielka różnica w odcieniu szarej okładziny.
Ciekawym detalem jest umieszczony na elewacji kartusz
ze starym herbem Gliwic z wyobrażeniem Matki Bożej
z Dzieciątkiem nad miejskimi murami. Na powierzchni
Niemiecka Mittelschule w pierwszych latach po oddaniu do użytku,
jeszcze bez dobudówki o obecnym adresie ul. ks. Marcina Strzody 5
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ściany wokół herbu można zauważyć w wielu miejscach
ślady po pociskach.
Oddanie do użytku nowej szkoły wiosną 1911 roku było spo
rym wydarzeniem w życiu ówczesnej gliwickiej społeczności.
Informował o tym regionalny dziennik „Der Oberschlesische
Wanderer". W numerze z 21 kwietnia 1911 r. zamieszczono
szczegółową relację z tego wydarzenia. Nie uniknięto oczy
wiście porównań do oddanego do użytku kilka lat wcześniej
sąsiedniego budynku Królewskiej Szkoły Budowy Maszyn
i Hutnictwa, czyli obecnej „Czerwonej Chemii".

Autor sprawozdania z uroczystości dołączył do materiału
skrupulatny opis poszczególnych kondygnacji nowo odda
nej szkoły. Dzięki temu wiadomo, że na parterze znajdowało
się osiem klas, magazyn pomocy szkolnych i gabinet dyrek
tora szkoły. Pierwsze piętro mieściło siedem sal lekcyjnych,
kolejny magazyn pomocy szkolnych, dwa pokoje nauczy
cielskie oraz salę do zajęć z chemii i fizyki (gdzie do dzisiaj
można korzystać z niektórych elementów zainstalowanego
wtedy wyposażenia). Na ostatnim, drugim piętrze przewi
dziano trzy sale lekcyjne, magazyn pomocy szkolnych, aulę
oraz salę rysunkową z magazynkiem. Piwnice przeznaczono
na kotłownię i inne pomieszczenia gospodarcze.
Podczas uroczystości podkreślano nowoczesność obiektu
zaprojektowanego pod kątem funkcjonalności i estetyki,
a także fakt realizacji inwestycji przez przedsiębiorców lo
kalnych. Za całość budowy odpowiadała znana gliwicka
firma Georg Kuczora, założona w 1890 roku, która w Gliwi
cach zrealizowała na przykład budowę kościoła pw. Piotra
i Pawła, siedziby banku na rogu ulic Zwycięstwa i ks. prym,
kard. Stefana Wyszyńskiego czy willi na rogu ulic Tadeusza
Kościuszki i Jana Długosza.

Według powojennych relacji pierwszych organizatorów
Politechniki Śląskiej budynek dawnej niemieckiej szkoły
średniej był w 1945 r. jedynym dostępnym dla władz pol
skich i nadającym się do natychmiastowego wykorzystania
obiektem dydaktycznym. To właśnie tam zorganizowano
inaugurację roku akademickiego. Czy wykorzystano do
tego celu aulę wspomnianą w opisie z 1911 roku, czy któ
rąś z innych sal?

UL KSIĘDZA MARCINA STRZODY 5
Z opisanym wyżej budynkiem sąsiaduje „przez ścianę"
gmach oddany do użytku 16 lat później. Powstał w odpo
wiedzi na rosnące potrzeby szkoły średniej, w której za
częło brakować pomieszczeń dla zwiększającej się liczby
uczniów i uczennic.
Pierwszy wstępny projekt rozbudowy powstał już na prze
łomie lat 1922 i 1923. Trudności w pozyskaniu finansów
- część uzyskano ze środków państwowych - sprawiły, że
właściwe prace rozpoczęły się w 1925 roku. Całość prac
projektowych zrealizowano w wydziale budowlanym ma
gistratu pod kierownictwem radcy budowlanego Karla
Schabika. Obiekt w stylu późnomodernistycznym wybu
dowano na terenach wykupionych przez miasto od dwóch
właścicieli - jedną działkę jeszcze w 1919 roku, a drugą
w 1925 roku. Powierzchnia, jaką dysponowano, wynosiła
łącznie 1911 m kw.
Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 1925 roku.
Całość robót powierzono gliwickiej firmie Wilhelm Nelke wybranej z 27 wykonawców stających do przetargu.

Ulica ul. ks. Marcina Strzody w roku 1950 / fot. arch. prywatne

Mimo trudności wynikających z trudniejszych warunków
gruntowych, po wykonaniu wstępnych odwiertów geo
technicznych 29 stycznia 1926 roku odebrano budynek
w stanie surowym. Prace wykończeniowe trwały następny
rok. 1 sierpnia oddano do użytku salę gimnastyczną, od 20
sierpnia sukcesywnie kończono poszczególne sale lekcyj
ne, a całość budowy zakończono 15 stycznia 1927 roku.
Uroczyste przekazanie budynku nastąpiło 28 marca 1927
roku. Planowany koszt budowy w wysokości 540 tysięcy
ówczesnych marek przekroczono jedynie o 60 tysięcy.
Wśród budynków, kwalifikowanych w 1945 roku przez
delegację organizatorów Politechniki Śląskiej jako nada
jące się na obiekty dydaktyczne dla rodzącej się uczelni,
ten był w najgorszym stanie. Przyczyną było jedno jedy
ne, przypadkowe zresztą, bombardowanie miasta przez
któryś z alianckich samolotów uczestniczących w nalo
cie na zakłady chemiczne w Blachowni. Frontowa ściana
była częściowo zawalona, podobnie jak fragment stro
pu pierwszej kondygnacji. Budynek jednak szybko wy
remontowano, przywracając go do stanu pierwotnego
z niewielkimi odstępstwami: z pierwotnych dwóch wejść
zostawiono tylko jedno, obecnie zresztą nieużywane korzysta się z wewnętrznego przejścia między gmachami.
Jednym z pierwszych wydarzeń zorganizowanym w budyn
ku, zwracającym obecnie uwagę charakterystyczną, zielo
ną elewacją, była wystawa osiągnięć Politechniki Śląskiej
zorganizowana z okazji 5. rocznicy powstania Uczelni.
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UL. KSIĘDZA MARCINA STRZODY 9
(„CZERWONA CHEMIA")
Na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i ks. Marcina Strzody stoi
chyba najbardziej charakterystyczny budynek, którego wize
runku nie może zabraknąć w żadnej z promocyjnych publi
kacji Politechniki Śląskiej. Ten wyglądający nieco jak gotycki
zamek gmach można znaleźć również na niezliczonych gliwic
kich widokówkach. Został wybudowany na początku XX wieku
jako siedziba Królewskiej Szkoły Budowy Maszyn i Hutnictwa.
Budynek powstał na należącej do gminy narożnej działce,
której zaletą było dobre położenie względem stron świata,
umożliwiające prawidłowe rozplanowanie sal lekcyjnych
w budynku. Budowa rozpoczęła się jesienią 1904 roku z bu
dżetem wynoszącym 400 tysięcy ówczesnych Reichsmarek.
Latem 1906 roku prace zakończono, a wyposażanie obiek
tu trwało jeszcze do końca roku. Projekt obiektu wykonał
w 1903 roku gliwicki radca budowlany Wilhelm Kranz, a wy
konawcą była gliwicka firma Georg Kuczora.

Budynek rozciąga się wzdłuż obecnej ul. Ks. Marcina Strzody na
61,34 m oraz na 23,59 m wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Na głów
nej wieży budynku znajduje się pruski orzeł o szerokości 4 m
i wysokości 2,5 m trzymający przed sobą ówczesny herb Gliwic.
Poniżej umieszczono symbole zawodów, jakich uczono w szkole,
oraz napis „Maschinenbau- und Huttenschule". Poszczególne
elementy wykonano z barwionej, glazurowanej terakoty.

Królewska Szkoła Budowy Maszyn i Hutnictwa
z rzadko spotykanymi widokami wnętrz na widokówce z epoki
/ fot. arch. prywatne

Wysokość elewacji frontowej wynosi 17,86 m. Elewacje cha
rakteryzują się bogatymi zdobieniami i zastosowaniem licz
nych kształtek ceramicznych (ościeża okienne), cegieł bar
wionych i glazurowanych (parapety okienne, fryzy), a także
elementów kamiennych (portale okienne i cokoły). Monu
mentalny charakter bryły gmachu podkreślają ryzality (część
budynku wysunięta przed lico elewacji), zwieńczone schod
kowymi szczytami, oraz wieża wznosząca się ponad stromymi
dachami budynku, wykonane w bogatej średniowiecznej ar
chitekturze z cegły. Okleinę wykonano z czerwonych kamie
ni, które ożywiają maswerkowe fryzy i brązowe przeszklone
wstążki. Dach budynku pokryto dachówką karpiówką z sza
rego łupka przeplataną z dachówką szkliwioną na czerwono
i zielono, układaną we wzory. Gąsiory dachowe i pozostałe
elementy dekarskie wykonano jako pokryte zielonym szkli
wem. Wieżę wieńczy miedziany kurek dachowy.
Uroczyste oddanie imponującej budowli do użytku nastą
piło 22 stycznia 1907 roku. Szczegółowo informuje o tym
fakcie dziennik „Der Oberschlesische Wanderer". Autor
notatki nie poprzestał na ogólnikach, ale z aptekarską
wręcz dokładnością opisał rozkład i przeznaczenie wszyst
kich pomieszczeń na każdej z kondygnacji, łącznie z poda
niem powierzchni niektórych sal. Korzystając z tego opisu,
można w zasadzie odtworzyć pierwotne funkcje poszcze
gólnych sal i ich rozkład. Dzięki temu można dowiedzieć
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się na przykład, że na poziomie piwnic znajdowało się po
mieszczenie maszyn elektrycznych dla zlokalizowanego na
parterze laboratorium elektrotechnicznego. W budynku
znalazło się miejsce dla szeregu sal lekcyjnych, pokojów
nauczycielskich, sal rysunkowych, laboratoriów i wielu in
nych specjalistycznych pomieszczeń. Niektóre z nich były
oddzielone od siebie składanymi, drewnianymi przegroda
mi, by w razie potrzeby można było utworzyć duże sale
przydatne na przykład do organizowania różnych uroczy
stości. W budynku zainstalowano centralne ogrzewanie
wykorzystujące parę wodną pod niskim ciśnieniem. Autor
relacji z otwarcia podkreślał całkowite zelektryfikowa
nie budynku, co w 1907 roku nie było takie oczywiste.
Do oświetlenia zastosowano zarówno lampy łukowe, jak
i lampy żarowe. Pracownie fizyczne i chemiczne dyspono
wały instalacją gazową.

W podwórzu, na tyłach parceli, zlokalizowano budynek
warsztatów oraz kotłownię. Obiekt pierwotnie miał kształt
podkowy, co zapewniało optymalne doświetlenie miejsc pra
cy. Obecnie jest on z obu stron zabudowany, ale nadal pełni tę
samą funkcję. Wyposażenie warsztatów obejmowało oprócz
silników i turbin m.in. mały młot parowy z dodatkowymi na
rzędziami kuźniczymi, kocioł płomienicowy o powierzchni
grzewczej 80 m kw., 7 obrabiarek różnego rodzaju i stół robo

czy dla 5 stanowisk. Całość dopełniał przylegający do budyn
ku, istniejący do dzisiaj komin o wysokości 35 metrów.

Władze organizującej się Politechniki Śląskiej (w osobie rek
tora Władysława Kuczewskiego) przejęły obiekt oraz sąsia
dujące gmachy dawnych niemieckich szkół 30 sierpnia 1945
roku od wojsk radzieckich w następstwie rozkazu marszałka
Konstantego Rokossowskiego. Budynek ten, podobnie jak
inne, był wykorzystywany jako szpital wojskowy i wymagał
poważnego remontu. Śladem tym prac jest widoczne od
strony ul. ks. Marcina Strzody, na wysokości I piętra w pobliżu
naroża budynku, uzupełnienie cegieł elewacji po - jak można
się domyślać - uderzeniu pocisku z działa.
Na tyłach głównego budynku znajduje się niski obiekt z ce
gły klinkierowej mieszczący salę audytoryjną. To pierwsza
powojenna inwestycja Politechniki Śląskiej według projektu
autorstwa Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, później
szego profesora Politechniki Śląskiej, autora gmachu Wydzia
łu Budownictwa, a także wielu innych realizacji na Uczelni
i w regionie. Warto zwrócić uwagę, jak ten nieduży budynek
doskonale współgra swoją formą i wyborem materiałów wy
kończeniowych z wykonanym w zupełnie przecież odmien
nym stylu budynkiem głównym. Takie podejście do kwestii
rozbudowy i przebudowy nie było i często jeszcze nawet
obecnie nie jest powszechne.

ps;
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Budynek przy ul. Stanisława Konarskiego 22 w latach 30. Widok od podwórza / fot. arch. prywatne
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do dziennika „Der Oberschlesischer Wanderer".

Gmach przy ul. Stanisława Konarskiego zajmowany przez
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki został oddany
do użytku 6 maja 1930 roku jako przeznaczone dla edu
kacji dziewcząt Miejskie Liceum i Liceum Wyższe im. Jo
sepha von Eichendorffa. Inwestycja była jednym z prze
jawów troski rządu Republiki Weimarskiej o szkolnictwo
dziewcząt, które w latach wcześniejszych znajdowało się
w większości w rękach prywatnych. Założona w 1919 roku
szkoła mieściła się wcześniej w innym budynku przy tej sa
mej ulicy. Koszt trwającej niecałe trzy lata i sfinansowanej
przez miasto inwestycji wyniósł 1,5 min marek.

Autor relacji ze spaceru po nowo otwartym gmachu pod
kreśla oszczędność w wykorzystaniu detali dekoracyjnych
i skupienie projektantów na estetyce linii prostych, kątów
i rytmie elementów konstrukcyjnych. W budynku znalazło
się miejsce dla 23 sal lekcyjnych, olbrzymiej auli ze sceną
i pomieszczeniami dla projektora filmowego, nowocze
snej sali gimnastycznej, pryszniców, pomieszczeń gospo
darczych, a także mieszkań służbowych dla pracowników.
W przyziemiu od strony podwórza znajdowała się duża,
zadaszona, kamienna i otwarta sala - wiata, służąca do
przeprowadzania ćwiczeń sportowych nawet przy nie
sprzyjającej pogodzie. Salę gimnastyczną o powierzchni
320 m kw. zaprojektowano jako dostępną z zewnątrz, bez
konieczności przechodzenia przez budynek, co dawało
możliwość korzystania z niej grupom i osobom spoza szko
ły, gdy główny budynek był zamknięty.

Budynek zaliczany jest do najważniejszych osiągnięć
późnego ekspresjonizmu na Górnym Śląsku. Pięciokon
dygnacyjna bryła składająca się z dwóch skrzydeł ułożo
nych względem siebie pod kątem rozwartym wyróżnia się
charakterystyczną klatką schodową przypominającą dziób
okrętu. Architektura obiektu przywodzi na myśl powstały
w tym samym czasie w Hamburgu, znajdujący się na liście
UNESCO dziesięciopiętrowy biurowiec Chilehaus.
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Projekt architektoniczny i prace budowlane zostały prze
prowadzone pod nadzorem miejskiego radcy budowla
nego Karla Schabika przez radcę budowlanego Prignitza,
wspieranego przez architektów: Kellera, Hennecka, Umlaufa i Ueberreitera.

Na płaskich dachach klatek schodowych urządzono tarasy
widokowe, na których przy sprzyjającej pogodzie organi
zowano lekcje rysunku. Na wewnętrznym dziedzińcu o po
wierzchni ok. 8000 m kw. urządzono trawiasty teren do
ćwiczeń sportowych oraz bieżnię i skocznię w dal. Całość
została ogrodzona i obsadzona zielenią. Pozostałością grani
cy działki, którą zajmowała ówczesna szkoła, jest rząd drzew
wzdłuż drogi prowadzącej do Centrum Nowych Technologii.

Powstanie tak imponującego budynku było powodem do
dumy ówczesnych władz miasta, a szczegółowe opisy wy
glądu szkoły oraz pomieszczeń i wyposażenia można zna
leźć w kilku kolejnych numerach tygodnika „Oberschlesien
im Bild" z 1930 roku, będącego dodatkiem ilustrowanym

Jedynym figuratywnym akcentem dekoracyjnym w całym
budynku są umieszczone w portalu głównego wejścia, wyko
nane w piaskowcu rzeźby „Cztery uczennice" autorstwa uro
dzonego na Śląsku rzeźbiarza Hansa Dammanna. Symbolizu
ją one - według autora - turystykę, czytanie, naukę (gry na
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instrumencie) i sport. Artysta nie był w Gliwicach nieznany,
ponieważ wcześniej, w 1928 roku, wykonał doskonale zna
ną rzeźbę trzech faunów. „Uczennice" nie były jego ostatnim
dziełem w tym mieście. W 1933 roku dla ówczesnej kliniki
ginekologiczno-położniczej (obecnie oddział Instytutu Onko
logii) wykuł postać kobiety uosabiającą macierzyństwo. Po
mnik zachował się do dnia dzisiejszego.
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ślimak (wytrwałość) czy żaba (zdolność do czerpania ra
dości z życia).

Narożna działka udostępniona przez miasto pozwalała na
wykonanie projektu w formie trzech połączonych ze sobą
brył - skrzydeł lewego i prawego oraz łącznika. Skrzydło
lewe mieściło 18 sal lekcyjnych, pokój konferencyjny, biblio
tekę, gabinet dyrektora, pokoje nauczycielskie, sale rynko
wą i śpiewu, a na poddaszu m.in. sale chemiczną i fizyczną
oraz szereg pomieszczeń pomocniczych. W drugim, pra
wym skrzydle gimnazjum, zaprojektowano na parterze salę
gimnastyczną oraz na pierwszym piętrze aulę. Aula była
wyposażona w podwyższoną scenę i katedrę, natomiast we
wnękach ściennych umieszczono 11 natynkowych malun
ków przedstawiających różne dziedziny nauki, autorstwa
wrocławskiego artysty Ludwiga Petera Kowalskiego.

Powodem decyzji o budowie nowego gmachu państwo
wego, katolickiego gimnazjum (szkoły z ponad stuletnią
historią, założonej w 1816 roku) była, jak w większości
takich przypadków, coraz bardziej uciążliwa ciasnota do
tychczasowej siedziby. Państwowe, katolickie gimnazjum,
noszące od 1916 roku imię Fryderyka Wilhelma - elektora
brandenburskiego i księcia pruskiego (w czasach jego pa Część środkowa, łącząca oba skrzydła, obejmuje wejście
nowania dzieje się akcja polskiego serialu przygodowego do budynku oraz obszerny hol, w którym uwagę zwraca
ją kolumny z wykonanymi z terakoty postaciami z bajek
„Czarne chmury"), mieściło
i mitów autorstwa wrocław
się w zabudowaniach poskiego
rzeźbiarza Johannesa
klasztornych przy obecnej
Budynek zajmowany przez Wydział
Kiunki.
Opisy, znajdujące się
ul. Kozielskiej. W 1924 roku
Inżynierii Środowiska i Energetyki jest
pod każdą z postaci, zostały
nauki pobierało tam 653
zaliczany do najważniejszych osiągnięć
skute podczas pierwszych
uczniów w 19 klasach. Dru
późnego ekspresjonizmu na Górnym Śląsku
prac remontowych po prze
gą, nie mniej ważną przyczy
kazaniu obiektu Politechnice
ną były nowe przepisy do
Śląskiej. Terakota jako mate
tyczące systemu nauczania, wymagające wprowadzenia
riał dekoracyjny została zastosowana zarówno we wnętrzu
tematycznych sal do nauczania niektórych przedmiotów.
budynku, jak i na elewacji.
Inwestycja była na tyle znacząca nie tylko na skalę lokalną,
ale także dla całej Republiki Weimarskiej, że jej szczegółowy, Ciekawostką jest fakt, że każde z pięter posiadało wydzie
bogato ilustrowany opis znalazł się na pierwszych stronach lony kolumnami szeroki hol - swoiste „kuluary" - ze stu
wydawanego w Berlinie przez pruskie Ministerstwo Finan dzienkami z wodą pitną, zegarem, ławkami oraz gablotami
sów urzędowego tygodnika „Zentralblatt der Bauverwaltu- wystawienniczymi. Piętra oznaczono różnymi kolorami
ng". Budynek gimnazjum wzniesiono w latach 1926 - 1928 kafli ceramicznych, którymi pokryto kolumny i studzienki:
na terenach przekazanych w darowiźnie przez miasto, zaś zielony kolor zastosowano na parterze, błękitny na pierw
szym piętrze, a żółty na drugim. Obecnie „kuluary" zamu
inwestorem był pruski Wyższy Urząd Budownictwa.
rowano, tworząc kolejne pomieszczenia, ale ich pierwotny
Z uwagi na bardzo trudne warunki geotechniczne dawne
rozkład jest łatwy do rozpoznania.
go starorzecza Kłodnicy było konieczne wykonanie szero
ko zakrojonych prac ziemnych. Palowanie z użyciem około Uzupełnieniem kompleksu gimnazjum były willa dyrekto
2 tysięcy żelbetowych pali wykonano zimą 1925/1926, a ka ra, kaplica, internat dla uczniów oraz budynek mieszkalny,
mień węgielny położono 3 maja 1926 roku, co równało się prawdopodobnie dla nauczycieli gimnazjum (mieścił się
z rozpoczęciem robót murarskich. Budynek był gotowy do tam na parterze do niedawna komisariat policji). Całość
użytku po niecałych dwóch latach - 1 kwietnia 1928 roku. przetrwała do dnia dzisiejszego.
Projekt nadzorował miejski radca budowlany Karl Schabik Ze wszystkich budynków, które Politechnika Śląska prze
oraz dr Joseph Kluge. Realizację budowy powierzono gliwic jęła po dawnych placówkach szkolnych, ten przeszedł
kiej firmie budowlanej Arthur Jung, która wykonała m.in. chyba najpoważniejszą przebudowę, przynajmniej jeśli
kamienice na ul. Tadeusza Kościuszki czy zabudowę części chodzi o rozmieszczenie i funkcje poszczególnych po
kwartału pomiędzy ulicami Wincentego Styczyńskiego, mieszczeń. Większość detali architektonicznych i wy
Ignacego Daszyńskiego i Generała Władysława Andersa.
strój budynku - zewnętrzny i wewnętrzny - praktycznie
Architektura budynku nowego gimnazjum nawiązuje nie uległy zmianie, jednakże dawną salę gimnastyczną
do głównego nurtu ówczesnej architektury użyteczno przekształcono w Laboratorium Maszyn Elektrycznych,
ści publicznej, stawiającej na pierwszy plan takie cechy, a aulę z jedenastoma malowidłami podzielono na dwie
jak: celowość, utylitaryzm i wykorzystanie elementów mniejsze sale wykładowe. Mimo to, budynek jak daw
dekoracyjnych jako symboliki przeznaczenia danego niej imponuje klasycznymi proporcjami bryły, smukłością
obiektu. I tak, o ile w gmachu dawnego liceum Eichen- i rytmem okien, starannością doboru oraz wykonania ce
dorffa wchodzących witały symboliczne postaci czterech ramicznych detali elewacji. ■
dziewcząt, tutaj podobnym akcentem jest umieszczona
nad wejściem płaskorzeźba przedstawiająca chłopców
pijących wodę ze studni (odwołanie do źródła wiedzy,
mądrości i prawdy bożej). Na budynku widnieją również
inne symbole: pszczoła (pracowitość), sowa (mądrość),
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■ Aleksandra Weber

SKN SILESIAN AEROSPACE
TECHNOLOGIES ZNÓW ZBADA KOSMOS!
Opracowany przez Studenckie Koło Naukowe Silesian Aerospace Technologies eksperyment posłu
ży zbadaniu przestrzeni kosmicznej. Młodzi naukowcy wygrali konkurs na wykonanie specjalistycznej
aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity.

O

Efektem przedsięwzięcia, w którym najlepiej zaprezentowali się
członkowie Silesian Aerospace Technologies, będzie wystrzelenie
w kosmos satelity z opracowanym przez studentów ładunkiem.
Konkurs został przeprowadzony podczas webinarów poświęco
nych technologiom kosmicznym i spotkania z polską firmą zajmu
jącą się budowaniem satelitów komercyjnych.

— Konkurs zorganizowała wrocławska firma SatRevolution. Głów
ną nagrodą jest dostęp do prawdziwego satelity, w którym będzie
można umieścić skonstruowaną aparaturę pomiarową — wyjaśnia
prof. Tomasz Błachowicz, opiekun SKN Silesian Aerospace Techno
logies. — Jest to klasa bardzo małych satelitów, tzw. CubeSatów.
Podstawową wielkością takiego satelity jest 1 litr, czyli 10 cm x 10
cm x 10 cm. Studenci dostaną przestrzeń o wymiarach 1,5 cm x 1,5
cm x 9 cm, w której muszą umieścić czujniki i aparaturę rejestrujące
odpowiednie dane. Propozycja przedstawiona przez członków Sile
sian Aerospace Technologies zdobyła uznanie firmy, która działa na
przestrzeni biznesowej nie tylko polskiej, ale również europejskiej,
więc konsultowała tę propozycję z innymi partnerami — dodaje.
Ładunek musi zostać skonstruowany do maja przyszłego roku. Na
stępnie zostanie umieszczony na platformie SOWA. Satelita będzie
wystrzelony w grudniu 2021 roku na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9. Studenci, przygotowując projekt, muszą spełnić określone
wymagania, stawiane przez firmę. — Eksperyment będzie badał
warunki panujące w górnych warstwach atmosfery, na poziomie
600 km, czyli w jonosferze. Tam można poznać na przykład charak
terystykę plazmy, liczbę elektronów w jonosferze, wpływ radiacji na
komponenty satelity — mówi Przemysław Recha z SKN Silesian Ae
rospace Technologies.

— Nasz zespół zostanie podzielony na 3 grupy. Pierwszy zajmie się
eksperymentem, który znajdzie się na platformie SOWA, drugi utwo
rzy elektronikę oraz całą część mechaniczną doświadczenia, nato
miast trzeci zespół będzie zajmował się oprogramowaniem — wyja
śnia Kamila Pająk.

Udział w przedsięwzięciu jest dla studentów okazją do poszerzenia
kompetencji naukowych, a także tych związanych z zarządzaniem
projektem. — Rozwijamy takie umiejętności, jak programowanie,
elektronika, wyszukiwanie informacji dotyczących eksperymentu
i projektowania. Jest to proces, ponieważ trzeba znaleźć publikacje,
opracować metodologię, sposób analizowania wyników. Dochodzą
do tego umiejętności z prowadzenia projektu — podkreśla P. Recha.
Jak wskazuje prof. T. Błachowicz, konkurs organizowany przez SatRevolution to możliwość do poznania nowoczesnych technologii, nawiąza
nia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. — To okazja
do kontaktu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Technologie
satelitarne i kosmiczne wkraczają w obszar naszego kraju. Nie chodzi
tylko o zdobycze czysto naukowe. Ta tematyka ma również mocne
przełożenie biznesowe i komercyjne — mówi prof. T. Błachowicz.
Sukces w konkursie SatRevolution to tylko jeden z efektów działań
SKN Silesian Aerospace Technologies. Projekty Koła zostały wyróż
nione w dwóch konkursach na dofinansowanie w ramach programu
„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Ponadto studenci
z powodzeniem skonstruowali balony stratosferyczne, przy pomo
cy których wykonali loty na wysokość 35 kilometrów. Projekt miał
na celu przetestowanie elektroniki i urządzeń w warunkach zbliżo
nych do tych, które panują w kosmosie. — W tym roku priorytetem
jest stworzenie doświadczenia na platformę SOWA, co oznacza,
że członkowie naszego koła będą w dużym stopniu zaangażowa
ni w ten projekt. Prowadzimy również prace nad stacją naziemną
i konkursem REXUS/BEXUS. Planujemy też w tym roku wypuścić ko
lejny balon stratosferyczny, na którym wypróbujemy nowe, opraco
wane przez nas podzespoły.

Silesian Aeorspace Technologies skupia pasjonatów zagadnień zwią
zanych z przestrzenią kosmiczną i nowoczesną technologią. — Wi
dać naprawdę duży entuzjazm wśród młodzieży. Do naszego Koła
należą osoby nie tylko z Uczelni, ale także z zewnątrz — podkreśla
prof. T. Błachowicz. — Jestem pewien, że niektórzy z nich znajdą
w tym sektorze zatrudnienie i będą tworzyć własne firmy. ■

Walka z ulicznymi korkami w regionie stołecznym Reykjaviku zyska polski, politechniczny ak
cent. Absolwenci Politechniki Śląskiej zajęli I miejsce w islandzkim konkursie na projekt przy
stanku nowoczesnej linii autobusowej. Dzięki ich pracy pasażerowie komunikacji miejskiej nie
będą już dłużej skazani na niestabilną pogodę i zagubienie wynikające z trudności z orientacją
w terenie. Koncepcja może stać się inspiracją dla polskich wiat przystankowych.

©©
Wizja szybszego powrotu do domu wobec braku korków
może być wystarczająco zachęcająca. Najpierw jednak trzeba
wsiąść do autobusu funkcjonującego w ramach postępowej
linii komunikacyjnej, a pierwszy krok stawia się... na przystan
ku. Zaproponowane przez absolwentów Wydziału Architek
tury Politechniki Śląskiej rozwiązanie projektowe okazało się
lepsze od tych, które zostały zgłoszone przez rodowitych is
landzkich uczestników konkursu biura Borgarlinan.
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Funkcjonalność wobec trudnych warunków pogodowych i...
geograficznych - taki cel przyświecał Idze Szczugieł i Krystia
nowi Dziopie, gdy podjęli się wyzwania postawionego przez
biuro projektowe Borgarlinan. Przyjęte przez parę założenia
koncepcyjne znalazły odzwierciedlenie w nazwie projektu:
„live, travel, enjoy- repeati".
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naleźli przestrzeń, którą mogą ulepszyć, bazując na własnych
obserwacjach. — Aby projekt spełniał normy użyteczności,
podzieliliśmy go na 3 strefy: otwartą, półotwartą i zamkniętą,
po to, by użytkownik mógł sobie wybrać, w której przestrze
ni chce się zatrzymać w zależności od tego, jaka jest pogoda.
Drugim słowem-kluczem, który wyznaczał nam ścieżki przez
cały okres projektowy, była rozpoznawalność. Chodzi o rozpo
znawalność w kontekście większej infrastruktury, ale również
konkretnego miejsca na mapie. Użytkownik powinien dostać
jasny sygnał: „jestem na stacji autobusowej linii BRT", nie
żadnej innej, ale też „jestem w tym konkretnie miejscu". Na
Islandii nie tylko mieszkańcy korzystają z transportu publiczne
go, ale także bardzo duże grono turystów. Ich liczba w 2017
roku niemal sześciokrotnie przekroczyła liczbę mieszkańców
kraju — podkreśla projektantka. — Region stołeczny składa
się z siedmiu miast. Funkcjonuje na takiej zasadzie jak u nas
region śląsko-zagłębiowski. Patrząc z perspektywy osoby, która
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Aby ułatwić islandzkim podróżnym

lokalizację przystanku oraz zapewnić

bezpieczeństwo, absolwenci Politechniki
Śląskiej zaprojektowali linię przystankową
się przemieszcza, mamy cały czas wrażenie, że jesteśmy w jed
nym mieście, ponieważ granice nie są odczuwalne — dodaje.
Aby podkreślić znaczenie elementów ułatwiających orientację
w terenie, odwołuje się do przestrzeni miejskiej Rybnika. —
Rybnik może pochwalić się największą ilością okrągłych skrzy
żowań w Polsce. Ronda w tym mieście, choć podobne do wielu
rond w kraju, są bardzo różnie stylizowane - właśnie po to, by
kierowcy mogli łatwiej zidentyfikować miejsce, w którym się
znajdują. Dostosowana do otoczenia, czytelna infrastruktura
jest jednym z elementów mających bardzo duży wpływ na ła
twość podróżowania — zaznacza.

POCZEKAJ 5 MINUT, POGODA SIĘ ZMIENI
Live - oznacza przetrwanie, enjoy - spełnienie oczekiwań, repeat - powtarzalność, ale też przejściowy charakter obecno
ści na przystanku. — Sam przystanek autobusowy nigdy nie
jest naszym docelowym miejscem podróży. Zmierzamy do
szkoły, na siłownię, do pracy, do domu babci, a przystanek to
taka przestrzeń pomiędzy, czyli miejsce w którym siłą rzeczy,
wybierając transport publiczny, musimy spędzić trochę czasu.
Jesteśmy tam codziennie, kilka razy dziennie, więc jego użyt
kownik oczekuje dwóch rzeczy. Po pierwsze: użyteczności.
Szczególnie na Islandii jest to ważne-tutaj pogoda bardzo lubi
płatać figle. Jest tu nawet takie powiedzenie, że jeżeli pogoda
za oknem ci nie odpowiada, poczekaj 5 minut, na pewno się
zmieni — opowiada Iga Szczugieł. Niestabilności warunków
atmosferycznych doświadczyła na własnej skórze. Wspólnie
z chłopakiem spędziła w Islandii ostatnią zimę. Na wyspę para
przeprowadziła się rok temu. W wyzwaniu konkursowym od

Aby ułatwić islandzkim podróżnym lokalizację przystanku oraz
zapewnić bezpieczeństwo, absolwenci Politechniki Śląskiej
zaprojektowali linię przystankową, która łączy praktyczność
z symboliką. — Wzięliśmy pod uwagę, żeby konstrukcja sa
mego przystanku była bardzo solidna i wytrzymała naprężenia
wynikające z silnego wiatru. Przystanki będą miały również
ogrzewanie podłogowe. To akurat jest standard na Islandii.
Na przykład całe centrum Reykjaviku, ścisłe centrum, ma pod
grzewaną posadzkę, więc nawet w środku zimy można wyjść
w sandałach do sklepu — wyjaśnia Konrad Dziopa. Opraco
wując swój projekt, absolwenci zdecydowali się na kolor żółty
jako barwę sugerowaną dla przygotowanej infrastruktury. —
Ważnym aspektem tego klimatu jest to, że ma bardzo długo
trwającą zimę, która charakteryzuje się tylko paroma godzina
mi jasności na zewnątrz. Kolor żółty jest takim kolorem ostrze
gawczym, który jest często stosowany w przestrzeni publicznej
— mówi Iga i dodaje, że pozostawiają inwestorom dowolność
wyboru identyfikacji wizualnej.

ISLANDZKI KONCEPT W POLSKICH WARUNKACH?
Jak zaznaczają absolwenci, ich koncepcja może stać się inspira
cją dla polskich stacji przystankowych, jednak jej urzeczywist
nienie w naszych warunkach wymagałoby wprowadzenia sze
regu korekt. — Projekt zgłoszony w konkursie BRT Borgarlinan
spełnia podstawowe wymagania dotyczące projektowania
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infrastruktury transportu publicznego, natomiast jego wygląd zostały opracowane w taki sposób, by korespondować z wy
i konstrukcja zdecydowanie odpowiadają na kwestie związane glądem wiaty przystankowej. Są one zaprojektowane w opar
zarówno z klimatem Islandii, jak i samą charakterystyką sieci ciu o europejskie standardy dotyczące ergonomii w zakresie
BRT — podkreśla Iga. Jako przykład podaje panele, które czę wymiarów i materiałów, dlatego z powodzeniem mogłyby
sto pełnią funkcję dekoracyjną, ale mogłyby skutkować ogra służyć nie tylko na Islandii. Tymczasem ogrzewanie podło
niczeniem widoczności z wnętrza wiaty. W zwycięskiej pracy gowe jest również znane pod nazwą instalacji przeciwoblo
posiadają konkretne przeznaczenie. — Perforowane panele, dzeniowej i takie rozwiązania można znaleźć w Polsce jako
znajdujące się w tylnej części konstrukcji, mają na celu rozgra
element podjazdów czy chodników w za
niczenie platformy przystankowej od dro
budowie jednorodzinnej — mówi Iga.
Koncepcja może
gi szybkiego ruchu, biegnącej tuż za plat
— Koszt zainstalowania takiego systemu
stać się inspiracją
formą. Jest to rozwiązanie dedykowane
mógłby być większy niż na Islandii, gdzie
systemowi BRT, dla którego ważnym ele
koszt wydobycia energii geotermalnej
dla polskich stacji
mentem jest wprowadzenie autonomicz
jest
bardzo niski. Jednak jako element
przystankowych
nych korytarzy — opowiada Iga. Zwraca
infrastruktury miejskiej zdecydowanie
uwagę na użyteczność również w kontek
należałoby wziąć pod uwagę tego typu
ście charakterystycznej ramy konstrukcyjnej, która w polskim system - choćby ze względu na bezpieczeństwo użytkowni
klimacie mogłaby przybrać lżejszą formę. Zmianom podlegałby ków i budżet zaoszczędzony na konieczności odśnieżania lub
też pomysł podziału platformy na trzy strefy, uwarunkowany posypywania chodników w okresie zimowym.
islandzkim, zmiennym klimatem. — Należy zwrócić uwagę na
fakt, że w okresie polskiego lata nierzadko temperatura docho
DALEKOWZROCZNY POMYSŁ W ATRAKCYJNEJ FORMIE
dzi do 30 stopni Celsjusza. Zamknięty, przeszklony obiekt w ta
kich warunkach staje się pewnego rodzaju szklarnią, w której O konkursie dowiedzieli się mailowo. Konrad - jako członek
temperatura mogłaby sięgnąć nawet 50 stopni. Z uwagi na Stowarzyszenia Architektów Islandzkich - otrzymał wiado
to należałoby wprowadzić do projektu zmiany, np. w zakre mość na swoją skrzynkę. Do zaangażowania się w inwesty
sie przezierności dachu czy zwiększenia światła w przejściach cję zachęciła ich jej innowacyjność. — BRT (ang. bus rapid
transit - szybka komunikacja autobusowa) to dość młody
przystanku — podkreślają absolwenci.
środek transportu. Po raz pierwszy został zrealizowany w Bra
Kilka elementów zaprezentowanych w koncepcji mogłoby
zylii w 1975 roku, a na dzień dzisiejszy jest już w około 100
zostać wprowadzone w Polsce bez konieczności większych
miastach na całym świecie. Jest on ceniony ze względu na
modyfikacji projektowych. — Elementy małej architektury
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ekonomiczność oraz efektywność. Jego charakterystycznym
elementem jest wprowadzenie „korytarzy", które dają auto
busom autonomię przejazdu. Prace realizacyjne i projekto
we Borgarlinan trwają od dawna, są już ustalone trasy i ich
przebieg, a teraz pojawił się pomysł zorganizowania takiego
konkursu —opowiada Iga. Wobec spodziewanego w ciągu
najbliższych dwudziestu lat przyrostu ilości mieszkańców, prze
widującego liczbę 70 tysięcy osób w samej stolicy, BRT okazuje
się sensownym rozwiązaniem, które ma zapobiec paraliżują
cym korkom. Od 150 do 200 pasażerów w nowoczesnym busie poruszający” się po odrębnym pasie ruchu zamiast mak
symalnie 5 osób ściśniętych w aucie stojącym w korku - taką
recaptę proponuje organizator konkursu. Dzięki koncepcji ab
solwentom Politechniki Śląskiej dalekowzroczny pomysł biura
zyska atrakcyjną, użyteczną dla każdego użytkownika formę.
Para architektów przemyślała każdy szczegół. — Zaprojektowa
liśmy całą linię mebli, elementów dodatkowych, które znajdują
się na platformach przystankowych: gabloty czy ścianki infor^aćyjne, donice, stojaki na rowery, siedziska stojące — podaje
przykłady Konrad.

Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA ISLANDIĘ

— Wygrana w tym konkursie łączy się z możliwością dalszej
współpracy, więc dla nas jako projektantów jest to ogromna
szansa. To bardzo ekscytujące: zobaczyć, jak trwa budowa,
jak projekt wychodzi z naszych głów i zmienia się w rzeczy
wistość, zaczyna być częścią krajobrazu. Myślimy więc, by zo
stać na Islandii parę lat. Pierwsza linia BRT ma zostać oddana
do użytku w 2023 roku — mówi Iga.
Opowiadając o konkursie i o swoich osiągnięciach, wielo
krotnie nawiązuje do czasów studiów. Pierwsze sukcesy ar
chitekci odnosili już w czasie nauki na Politechnice Śląskiej.
Ukończyli pokrewne kierunki: Iga - architekturę wnętrz,
a Konrad - architekturę i urbanistykę. To właśnie pierwsze
wyzwania konkursowe, zadania zlecane podczas zajęć oraz
możliwości wyjazdowe w ramach uczelnianych programów
pomogły im sprecyzować własne zainteresowania. — Już
w czasie studiów zaczęliśmy robić różnego rodzaju konkur
sy. W 2015 roku wygraliśmy konkurs Siemens na koncept
nowoczesnej, futurystycznej kuchni. Wtedy już byłam pew
na, że bardziej interesuje mnie grafika, tworzenie animacji,
więc pierwszą pracę podjęłam
w zawodzie grafika. Tym sa
mym, choć moje wykształcenie
kierunkowe jest trochę inne,
każdego dnia w pracy korzystam
z tego, czego nauczyłam się na
Politechnice. Mieliśmy mnóstwo
zajęć z malarstwa, różnego ro
dzaju projektowania, ergono
mii, która w bardzo dużej część
pokrywa zagadnienia związane
z doświadczeniami użytkownika
— wyjaśnia Iga. W firmie, która
zajmuje się cyberbezpieczeństwem, absolwentka projektuje
interfejsy oraz doświadczenia
w zakresie konkretnej platformy,
czyli pilnuje, żeby w procesie
opracowania produktów i usług
cyfrowych wzięto pod uwagę

potrzeby ich odbiorcy. Tymczasem Konrad prowadzi biuro
architektoniczne. — Po konkursie, o którym wspomniała Iga
- Siemens Futurę Living Award - do moich codziennych
pasji doszło projektowanie we wzornictwie przemysłowym.
Ponadto w trakcie studiów miałem możliwość wyjechania
na praktyki zawodowe. Byłem w ramach programu Erasmus
pół roku w Dani i również pół roku w Chorwacji. To był dla
mnie czas, kiedy już w trakcie nauki zdobyłem doświadcze
nie. Jeśli chodzi o same studia, myślę, że to jest duży plus, że
wykładowcy dzielą się wiedzą nie tylko taką, którą pozyskali
w Polsce, ale też za granicą. Standard, poziom nauki jest na
Politechnice Śląskiej uniwersalny, europejski — podkreśla
architekt. — Wykształcenie, które tutaj zdobyłem, jest re
spektowane za granicą, a sama Uczelnia jest rozpoznawalna
na arenie europejskiej.
LOSY ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys.
studentów, a Wydział Architektury ukończyło prawie 6,5 ty
siąca osób. Wykładana na gliwickiej Uczelni architektura na
leży do najlepiej ocenianych w skali kraju - według klasyfika
cji dokonanej w ramach Perspektyw 2020 kierunek ten zajął
wysokie, drugie miejsce. Również sam Wydział jest ceniony
w zestawieniach rankingowych - w 2020 roku zajął drugie
miejsce w rankingu TOP 10 FOR THE FUTURĘ, przygotowa
nym przez miesięcznik „Builder".
Uczelnia dba nie tylko o merytoryczne przygotowanie swoich
wychowanków do przyszłej pracy, ale także o to, by wykształ
cić w nich ambicję i odwagę do podejmowania wyzwań. Ab
solwenci Uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze,
dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemy
słowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez
niezależne ośrodki badawcze. Według najnowszego raportu
ELA opracowanego przez MNiSW na podstawie Ogólnopol
skiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Ab
solwentów szkół wyższych, osoby, które ukończyły Politechni
kę Śląską, należą do najlepiej zarabiających. Uczelnia została
również wskazana w rankingu opracowanym przez Pracow
nię Ekonomiczną 2033, uwzględniającym jako kryterium licz
bę absolwentów, którzy zgromadzili majątek przekraczający
100 milionów euro. ■

Absolwenci na wystawie Borgarlinan - lipiec 2020 / mat. Iga Szczugieł i Krystian Dziopa
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□My---------------------------------------------------------------------------■ Małgorzata Dobrowolska

NOWE STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM
BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej to jednostka wspierają
ca działania naukowe związane z postępem społecznym i technologicznym. W jej obrębie powstało
5 interdyscyplinarnych studenckich kół naukowych, zrzeszających studentów wszystkich wydziałów
Politechniki Śląskiej.

z założenia są interdyscyplinarne i międzywydziałowe, ale
zdecydowanie wśród załogi Twórców Patentów widać to
najbardziej. Reprezentujemy zespół z kilku wydziałów, dziś
powinnam powiedzieć dyscyplin: Automatyki, Robotyki
i Elektroniki, Zarządzania i Organizacji, Inżynierii Biomedycz
nej, Transportu i Inżynierii Lotniczej, Górnictwa, Inżynierii
Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Architektury,
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, Dyrektor Międzynarodowego
Centrum Badań Interdyscyplinarnych PŚ/fot. mat. Międzynarodowego
Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Kolejne interdyscyplinarne studenckie koło naukowe - Hu
mań Factor in Industry / Czynnik Ludzki w Przemyśle - to
wyjątkowa inicjatywa, ukazująca ten szczególny alians nauk
społecznych i technicznych. A więc to, w jaki sposób nauki
społeczne w duecie z naukami technicznymi mogą reali
zować działania wspierające czynnik ludzki w przemyśle
z wykorzystaniem najnowszych technologii i, co się z tym
wiąże, wspólnych wyzwań dla pracowników, ich liderów
i całej organizacji. Głównym celem działalności koła na
ukowego jest zainteresowanie studentów pracą naukową,
badawczą i twórczą oraz kreowanie możliwości opracowy
wania metod diagnostycznych, zarówno tych ilościowych,
jak i jakościowych, skierowanych do kadr zatrudnionych
w przemyśle, związanych z analizą ich potencjału oraz two
rzenia instrumentów i rozwiązań dotyczących zasobów
ludzkich w organizacjach w oparciu o metody case study.
Koło, z uwagi na swój zakres, posiada patronat merytorycz
ny: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Śląskiego
Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Regionalnej Izby Go
spodarczej w Katowicach.

W ramach jednostki działa już pięć studenckich kół nauko Z uwagi na prowadzony program MBA i sekcje działające
wych, mimo że funkcjonujemy dopiero rok. Ich urucho- | na rzecz biznesu oraz rozwoju kompetencji menedżerskich,
mienie odbyło się w sposób naturalny, w momencie, kiedy a także dzięki inspiracjom słuchaczy MBA, przyszedł czas
w ramach systematycznie uruchamianych ośmiu sekcji, czy- | na uruchomienie trzeciego interdyscyplinarnego studenc
li zespołów zadaniowych naszej jednostki, włączaliśmy do kiego koła naukowego - Managerial Competence of the
współpracy studentów i doktorantów. To spowodowało po Futurę / Menedżerskich Kompetencji Przyszłości. Koło jest
dział na podgrupy zgodnie z talentami oraz zainteresowa dedykowane badaniom nad rozwojem kompetencji przy
niami i ukonstytuowanie się w rezultacie pięciu zespołów szłości, w szczególności związanych z liderami przyszłości,
studenckich.
nowymi zawodami i środowiskami pracy, formami zatrud
Pierwszym założonym kołem było Interdyscyplinarne Koło nienia oraz wymogami przyszłościowych rynków pracy Naukowe: Patent lnventors / Twórców Patentów, które kompetencji specjalistycznych, miękkich, menedżerskich.
obecnie ma na swoim koncie kilka opracowanych wzorów Koło włączone jest w nasze prace adaptacji kulturowej na
przemysłowych, użytkowych, znaków towarowych, fina rzędzi diagnostycznych dla trzech grup docelowych: liderów
lizowanych zgłoszeń patentowych. Wszystkie nasze koła przyszłości, pracowników prac 4.0 i specjalistów HR w 18
krajach: USA, Kanadzie, Australii, Japonii, Chinach, Korei,
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Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze,
Izraelu, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii,
Włoszech, Słowacji, Polsce, Rosji. Patronem merytorycznym
jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Studenci są
włączeni w cały proces walidacji narzędzi - od powstania
i fazy koncepcyjnej po opracowanie podręczników do te
stów diagnostycznych.

Interdyscyplinarne studenckie koło naukowe Heroes of Social Inclusion / Bohaterów Włączenia Społecznego jest de
dykowane działalności naukowej i wolontariackiej - pracom
badawczym i aktywności społecznej, związanej z włącze
niem społecznym, integracją oraz aktywizacją społeczno-zawodową. Obejmuje działalność pomocową na rzecz grup
defaworyzowanych na rynku pracy, zagrożonych wyklucze
niem społecznym, o szczególnie trudnej sytuacji, charakte
ryzujących się dysfunkcjami podmiotowymi i środowisko
wymi. Koło działa pod patronatem merytorycznym Centrum
Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Większość dzia
łań realizuje obecnie w tym mieście z uwagi na zaangażo
wanie w powstanie trzech spółdzielni socjalnych w ramach
programu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej woje
wództwa śląskiego. To szlachetna inicjatywa pozwalająca na
włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, długo
trwale bezrobotnych, wychodzących z bezdomności i uza
leżnienia. Obecnie uruchamiamy punkt do prowadzenia
tzw. badań uczestniczących, obserwacyjnych, jakościowych
i ilościowych. Zapraszamy wszystkich społeczników i osoby
chętne do pomagania w roli wolontariuszy.
Ostatnim z uruchomionych studenckich kół naukowych
jest Psyche. Jego nazwa nawiązuje do opisanej w mitolo
gii greckiej bogini i uosobienia duszy ludzkiej, której wize
runek przybiera postać młodej dziewczyny ze skrzydłami
motyla. Obecnie tworzymy metody diagnostyczne do ba
dania potencjału psychofizjologicznego, psychospołeczne
go, sensomotorycznego, psychopedagogicznego człowieka.
Prowadzimy prace naukowo-badawcze związane z szeroko
rozumianym rozwojem człowieka. Koło powstało w czasie
pandemii jako odpowiedź na sytuację, która nas dotknęła.
Wspólnie ze spółką spin-off Uczelni były prowadzone prace
pomocowe. Włączono w nie profesjonalnych terapeutów
udzielających pomocy psychologicznej i terapeutycznej
osobom poszkodowanym w związku z SARS-CoV-2.

naszego zespołu ekspertów i mentorów, współpracujących
zdalnie ze studentami. Wszystkich chętnych do przystąpie
nia i włączenia się w prace kół naukowych zapraszam do
kontaktu z Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscy
plinarnych. Pozyskaliśmy wiele patronatów merytorycznych
dla kół, które są coraz bardziej aktywne. Otrzymują środki
i projekty w ramach konkursów wewnętrznych i zewnętrz
nych na działalność badawczą i wdrożeniową. Pracami kół
naukowych koordynuje bardzo aktywna studentka, Nata
lia Miler. Zapraszam do kontaktu z nią wszystkich, którzy
chcieliby włączyć się do naszych prac. Działalność kół na
ukowych administracyjnie i badawczo wspiera również mgr
inż. Agnieszka Deja.

— Nasze koła łączą całą Politechnikę Śląską, moich kolegów
i koleżanki ze wszystkich wydziałów. Mimo wybrania różnych
kierunków studiów i różniących nas zainteresowań, mamy
możliwość być w jednym miejscu i wspólnie się realizować.
Będąc w Samorządzie Studenckim, wspieram aktywne dzia
łania. Tworzę jak najwięcej możliwości rozwoju naukowego
dla wszystkich studentów, aby mogli przeżyć czas na Uczel
ni, sensownie go wykorzystując. Rola, którą pełnię jako ko
ordynator ds. promocji, dotyczy również upowszechniania
wiedzy i informacji bardzo ważnych w obecnych czasach.
MCBI daje nam możliwość integracji, infrastruktury do prac
badawczych, inspiracji i pomocy w projektach — mówi Na
talia Miler, koordynatorka prac kół naukowych MCBI. — Re
alizowanie się w projektach i kołach jest bardzo cenne, gdyż
buduje doświadczenie oraz pozwala nabyć cenne umiejęt
ności, przydatne w przyszłej pracy. Poprzez koła naukowe
nawiązuje się kontakt z otoczeniem społeczno-gospodar
czym, co też jest wartością dodaną. Koła naukowe to pra
ca w małych zespołach, dlatego można się wiele nauczyć.
Piszcie i kontaktujcie się ze mną! Zapraszam! ■

Wszystkie nasze koła zrzeszają studentów studiów I, II i III
stopnia. Działalność ukierunkowana jest na zwiększenie ak
tywności naukowej, twórczej i popularyzatorskiej poprzez
współpracę z pracownikami naukowymi oraz organizacjami
społecznymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwa
mi, zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach uczest
nictwa w kole naukowym można nabyć efekty kształcenia
z różnych przedmiotów: psychologii, podstaw zarządzania,
przedsiębiorczości, organizacji pracy i ergonomii itp. Naszą
główną metodą pracy ze studentami jest tzw. mentoring.
Jako zespół pracowników akademickich, reprezentujących
różne dyscypliny, chcieliśmy podzielić się wiedzą. Była to
główna inspiracja do uruchomienia kół związanych z sek
cjami Centrum. Chcieliśmy włączyć w profesjonalne prace
studentów, którzy w procesie learning by doing stają się
pełnoprawnymi współtwórcami wszystkich naszych wy
tworów. Jako Centrum kierujemy się zasadą ponadnarodowości. Zależy nam na rozszerzeniu współpracy międzyna
rodowej, dlatego zaprosiliśmy specjalistów z zagranicy do
Natalia Miler, koordynatorka prac kół naukowych MCBI / fot. mat. Mię
dzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych
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Aleksandra Weber

NAUKOWCY POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ OPRACOWUJĄ
SYSTEM PLANOWANIA PODRÓŻY
Optymalizacja podróży w mieście powinna kształtować się w oparciu o wykorzystanie środków trans
portu redukujących negatywny wpływ na środowisko. Zadaniem Electric Travelling — projektu opraco
wywanego na Politechnice Śląskiej i partnerskich uczelniach - jest pomoc podróżującym w wyborze
trybu podróży oraz trasy, a także rozwój elektromobilności w miastach.

Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ / fot. Aleksandra Weber

Jednym ze źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz źródeł ha
łasu w Polsce jest transport drogowy. Samochody osobowe
odpowiadają za 60,7% wszystkich emisji CO2 z transportu
drogowego w Europie1. Ograniczenie emisji szkodliwych
substancji w tym zakresie jest możliwe poprzez zmiany
w wyborze rodzaju transportu, np. wykorzystanie transportu
publicznego, roweru czy tzw. car-sharingu, czyli wspólnych
przejazdów samochodem. Jednym z rozwiązań mających
wpływ na ochronę środowiska jest także elektromobilność.
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University of Technology and Economics (Węgry), Saitec
(Hiszpania), Factor CO2 (Hiszpania), DeustoTech (Hiszpania).
Krajowym kierownikiem jest dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński,
prof. PŚ.

Na wyzwania związane z rozwojem elektromobilności od
powiada Electric Travelling oraz system ETPIanner. To mię
dzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy w programie
ERANET CoFund Electric Mobility Europę, prowadzony od
2018 roku z partnerami zagranicznymi: Delft University of
Technology (Holandia), Over Morgen (Holandia), Budapest

— Politechnika Śląska jako uczelnia badawcza kładzie wielki
nacisk na współpracę z przemysłem, otoczeniem społeczno-gospodareżym, władzami samorządowymi. Naszą aktyw
ność badawczą podzieliliśmy na sześć Priorytetowych Ob
szarów Badawczych. Jednym z nich są: inteligentne miasta
i mobilność przyszłości — mówi prof. dr hab. inż. Bogusław
Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych. — Pięć projektów między
narodowych z serii ERA-NET jest realizowanych na Wydziale
Transportu i Inżynierii Lotniczej. Ich efekty dotyczą wdra
żania ekologicznego transportu elektrycznego w miastach
i podróżowania w sposób ekologiczny — dodaje.

1 Na podstawie: „Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby", Parlament Europejski
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/
emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika [dostęp: 04.08.2020].

Celem projektu jest zainicjowanie i rozwój elektromobilno
ści na obszarach miejskich i podmiejskich. —Planer umożliwi
zaplanowanie trasy z punktu A do punktu B, określenie zuży
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cia energii na trasie oraz zaplanuje możliwość doładowania staniem wypożyczalni rowerów miejskich czy samochodów
w optymalnym punkcie ładowania — wyjaśnia prof. Grze — mówi dr hab. inż. G. Sierpiński, prof. PŚ. — Car-sharing,
gorz Sierpiński. — Z jednej strony jest to promocja porusza w rozumieniu elektrycznych pojazdów, jest również uwzględ
nia się samochodami elektrycznymi, co w przypadku Polski niony. Może wpłynąć na przyszłą decyzję o zakupie samocho
du elektrycznego. Korzystając z wy
jest istotne ze względu na ustawę
o elektromobilności i paliwach al
pożyczonego pojazdu, można nabyć
Celem projektu jest wdrożenie
ternatywnych. Z drugiej strony po
doświadczenie, dowiedzieć się, jak
kazuje, jak optymalne jest w danym
momencie rozłożenie na obszarze
miejskim stacji ładowania.

i rozwój elektromobilności
na obszarach miejskich

funkcjonuje, i przekonać się do tego
środka transportu.

Jak podkreśla dr hab. inż. G. Sierpiń
i podmiejskich
ski, prof. PŚ, ETPIannerto platforma,
— Projekty międzynarodowe, zwią
która może być wykorzystana także
zane ze zrównoważonym transpor
tem, elektromobilnością, inteligentnymi miastami, rozpo jako baza danych, zbierająca informacje o potrzebach miesz
częliśmy z partnerami zagranicznymi w 2014 roku. Są realną kańców oraz podróżnych: — Każde zapytanie, które wpływa
odpowiedzią na zapotrzebowanie Górnośląsko-Zagłębiow- do planera, może być archiwizowane: skąd i dokąd chcemy
podróżować, w jakim celu, jakimi środkami transportu. Ta
skiej Metropolii dotyczące rozwiązań inteligentnych miast.
W ramach prac powstają różnego rodzaju narzędzia infor informacja w postaci większej chmury danych może po
matyczne służące do planowania tzw. zielonej podróży — służyć poprawie funkcjonowania systemu transportowego
podkreśla dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ, Dziekan Wydzia w mieście i wskazać braki, które występują w danym czasie
łu Transportu i Inżynierii Lotniczej. — Mam wielką nadzieję, — mówi. — System daje możliwość priorytetyzacji różnych

Prezentacja platformy ETPIanner /fot. Aleksandra Weber

że realizacja projektów pozwoli na poprawienie zagadnień
związanych z odpowiedzialnym planowaniem z jak najmniej
szym wpływem czynników szkodliwych na środowisko.

Platforma jest także bazą danych, łączącą informacje o róż
nych środkach transportu na terenie miasta. Jednym z ele
mentów planowania podróży za pomocą ETPIanner będzie
wybór kryteriów przejazdu: czasu, odległości, kosztu oraz
emisji. System pomoże więc podróżującym poznać informa
cje o wpływie danego sposobu podróżowania na środowi
sko. Będzie dostępny w każdej chwili jako aplikacja na urzą
dzeniach mobilnych.
— Planer jest adresowany do dwóch odbiorców - osób
podróżujących i miast oraz instytucji, które mają wpływ na
system transportowy. Podróżni mają wybór między różny
mi środkami transportu - transportem zbiorowym, samo
chodem osobowym, samochodem elektrycznym, który jest
najważniejszym elementem w związku z całą ideą projektu.
Mogą wybrać też podróż rowerem i wykorzystanie łańcu
chów podróży z uwzględnieniem systemów Park&Ride, Bike&Ride, a także przemieszczeń współdzielonych z wykorzy-

środków transportu na danym obszarze. Można zastosować
dwojakie podeście. Miasto może narzucić wybrane ulice
jako bardziej priorytetowe dla konkretnego środka transpor
tu lub też konkretne obszary miejskie. Można to wykorzystać
do wielu celów, np. po to, by zdefiniować strefę zieloną, na
którą będą miały wstęp tylko samochody elektryczne, trans
port zbiorowy, rowerzyści czy piesi. Można wykorzystać taką
funkcjonalność do innych celów, np. bieżących sytuacji zwią
zanych z robotami drogowymi, by nie kierować podróżują
cych na te odcinki, które są zamknięte.
Projekt ETPIanner posłuży przyspieszeniu rozwoju elek
tromobilności, w efekcie wpływając na zwiększenie liczby
użytkowników pojazdów elektrycznych, a następnie stacji ła
dowania pojazdów. Ponadto, poza związaną z tym redukcją
zanieczyszczenia oraz hałasu w miastach, ETPIanner pomo
że zidentyfikować potrzeby podróżujących w celu poprawy
obecnych systemów transportowych. Informacje dotyczące
wpływu danego środka transportu na środowisko przekazy
wane przez aplikację wpłyną na zmianę zachowań mieszkań
ców miast i popularyzację proekologicznych rozwiązań. ■
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■ Jadwiga Witek

SYSTEM DECODE Z POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ WSPOMAGA DIAGNOSTYKĘ
COVID-19
Specjalny system opracowany na Politechnice Śląskiej przy współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym
nr 1 w Bytomiu pomoże we wstępnym wykluczeniu COVID-19 wśród osób z objawami typowymi także
dla innych chorób.

Z ramienia Politechniki Śląskiej w projekt DECODE zaanga SARS-CoV-2 — wyjaśnia prof. Jaroszewicz, dodając, że doce
żowanych jest ponad 15 osób - zarówno pracowników, jak lowo kalkulator ryzyka zostanie udostępniony w postaci On
i doktorantów. Głównymi koordynatorami poszczególnych
line lub jako aplikacja. — Mógłby on posłużyć pacjentom lub
części są: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, dr hab. inż. Ma lekarzom różnej specjalności w szybszym zdiagnozowaniu
rek Sikora, prof. PŚ, dr hab. inż.
lub wykluczeniu zakażenia
Aleksandra Gruca, prof. PŚ, oraz
koronawirusem — dodaje.
J J Z DECODE mogą korzystać pracownicy
dr Joanna Żyła. Zespół naukow
Głównym celem tego pro
służby zdrowia, a także pacjenci
ców we współpracy ze Szpita
jektu jest zapewnienie na
lem Specjalistycznym nr 1 w By
rzędzia dostępnego online
tomiu, reprezentowanym przez
i umożliwiającego szyb
dr. hab. n. med. Jerzego Jaroszewicza, Kierownika Oddziału
kie wyodrębnienie osób rzeczywiście zarażonych wirusem
Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii, opracował interne SARS-CoV-2. Aby zmaksymalizować skuteczność algorytmu,
towy system, który pozwoli wstępnie wykluczyć COVID-19 twórcy zdecydowali o poszerzeniu liczby sprawdzanych przez
u osób, które podejrzewają u siebie zachorowanie, ale nie niego wartości. — Podobne serwisy zostały już opracowane,
zostali zarażeni.
ale zadają np. tylko 3 pytania, te najważniejsze, dotyczące
O systemie, którego robocza nazwa to DECODE (Data drivEn COVID-19 DEtection), prof. Jerzy Jaroszewicz opowiadał
4 lipca podczas III Forum Wirusologicznego w Warszawie.
— Algorytm diagnostyczny jest tworzony w oparciu o takie
dane, jak wiek, płeć, objawy kliniczne, choroby współistnie
jące, wywiad z pacjentem i inne czynniki ryzyka zakażenia

temperatury, duszności i kaszlu. To tymczasem - jak spraw
dziliśmy - nie zawsze jest objawem C0VID-19, jeśli np. rów
nolegle panuje grypa — mówi prof. M. Sikora. — Rozszerzyli
śmy ten zakres o bardziej szczegółowe pytania, np. o objawy
neurologiczne. Takich cech diagnostycznych jest dziewięć.
Pytamy również o choroby współistniejące — dodaje.

Dr hab. inż. Marek Sikora, prof. PŚ / fot. mat. Biura Rzecznika Prasowego PŚ

NAUKA I BIZNES
Z inteligentnego systemu oceny ryzyka skorzystają zarówno
pacjenci, jak i lekarze. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki
niemu zmniejszy się liczba osób, które kierują się do szpitali
zakaźnych, błędnie rozpoznając symptomy.

orf

Aby kalkulator ryzyka był jak najlepszy, musimy dostarczyć
jak największą liczbę danych od chorych z różnych lokalizacji,
dlatego zachęcamy inne szpitale do udziału w tym projekcie.
Mamy nadzieję, że wstępna wersja będzie gotowa jeszcze
przed spodziewanym wzrostem zachorowań we wrześniu —
kończy prof. J. Jaroszewicz.

Inspiracją do podjęcia inicjatywy była niekompatybilność
ankiet zbieranych w różnych placówkach medycznych wśród
potencjalnych pacjentów. Dzięki opracowaniu jednolitego To już kolejne przedsięwzięcie realizowane na Politechnice
systemu selekcji możliwe stanie się ukształtowanie wiedzy Śląskiej, w którym metody uczenia maszynowego wspierają
na temat zależności między zarażeniem a objawami. Twór diagnostykę COVID-19. Wcześniej zaprezentowane zostały
com zależy na tym, by przygotowany serwis był atrakcyjny dwa odrębne rozwiązania: CIRCA i CORNELIA. Internetowy
również pod kątem wizual
system CIRCA dokonuje na
nym. — Obecnie pracujemy
J J DECODE jako narzędzie dostępne Online
podstawie bazy danych (1,2
nad sposobem prezentacji
tys.
zdjęć RTG) rozróżnienia
ma wspomóc szybkie wyodrębnienie osób
wyników badania. Nie chcepłuc zdrowych oraz tych ze
rzeczywiście zarażonych wirusem
my podawać tylko „jesteś
zmianami charakterystyczny
SARS-CoV-2
chory" lub „nie jesteś chory".
mi dla zapalenia płuc w COChcemy przedstawić również
VID-19 oraz innych stanów
prawdopodobieństwo oraz graficznie ilustrować, jak te ce zapalnych. Z kolei CORNELIA-Coronavirus Neurological Imchy, które podał użytkownik, plasują się na tle danych staty pairment - umożliwia ankietyzację osób ze zmianami neu
stycznych w grupie zarażonych i niezarażonych. Planujemy rologicznymi, które pojawiły się w przebiegu C0VID-19. Ce
jeszcze dodać formatkę objaśniającą, na ile te objawy, które lem tego projektu jest zweryfikowanie hipotezy o nasilonym
pacjent wpisał, przyczyniły się do diagnozy, jaką postawił sys występowaniu tego typu zaburzeń w trakcie choroby oraz
tem — opowiada prof. M. Sikora.
ocena skali powikłań neurologicznych po jej wyleczeniu.

Z kalkulatora będą mieć pożytek również pracownicy służ
by zdrowia. — Jeśli lekarze będą chcieli robić przekrojowe
zestawienia i generować raporty, to serwis może mieć taką
funkcjonalność — zapewnia profesor Marek Sikora.
Sam algorytm nie zastąpi lekarza, testów molekularnych PCR
czy badań radiologicznych, ale może pomóc w optymalizacji
ich wykonywania. Prof. J. Jaroszewicz podkreśla, że będzie
na bieżąco aktualizowany i dostosowany do uwarunkowań
lokalnych, takich jak np. różne objawy na róż
nym terenie. — Chciałbym, aby ten projekt
oparty o analizę danych z uwzględnieniem al
gorytmów genetycznych i sztucznej inteligencji
żył i abyśmy nawet po jego uruchomieniu mogli
go ciągle doskonalić — dodaje.

Politechnika Śląska od samego początku epidemii stara się
okazać swoje wsparcie ośrodkom medycznym, tym samym
angażując intelektualny potencjał w działania na rzecz walki
z wirusem SARS-CoV-2. Realizowane w tym czasie przedsię
wzięcia stały się żywym potwierdzeniem tezy, że nauka jest
blisko ludzi. Środowisko badawcze wobec nowych potrzeb
potrafi zaproponować rozwiązanie, czerpiąc przy tym z kapi
tału swoich doświadczeń. ■

Współpracę Politechniki Śląskiej i Szpitala Spe
cjalistycznego nr 1 w Bytomiu zainicjowały
władze Uczelni. Na tej podstawie zespół na
ukowców Politechniki Śląskiej pod kierunkiem
prof. Joanny Polańskiej podjął współpracę z ze
społem prof. J. Jaroszewicza nad projektem
DECODE. Pomysł na projekt zrodził się w czasie
rozmowy prof. Joanny Polańskiej z prof. Jerzym
Jaroszewiczem na temat tego, jak komputery
mogą pomóc w walce z epidemią koronawirusa
— Zebraliśmy już prawie 3000 ankiet diagno
stycznych od osób diagnozowanych w szpitalu
w Bytomiu na przestrzeni ostatnich kilku mie
sięcy. Opracowaliśmy wspólnie z lekarzami
wzór ankiety, który będzie najprawdopodobniej
wdrożony w innych szpitalach. Nasza współpra
ca z zespołem prof. J. Jaroszewicza rozwija się
intensywnie od kilku miesięcy — mówi prof. J.
Polańska.
Wstępne wyniki działania systemu są zachęca
jące, ale jak podkreślają twórcy, przed nimi jesz
cze wiele analiz i uzupełniania o nowe dane, aby
program mógł być jak najbardziej efektywny. —
Dr hab. n.med. Jerzy Jaroszewicz, Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu / fot. arch. prywatne
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■ Aleksandra Weber

LICEALIŚCI ALO W GLIWICACH NA
PODIUM KONKURSU CANSAL2020
Finał polskich eliminacji CanSat 2020 / fot. mat. Koła Naukowego Elektroniki i Informatyki

Uczniowie gliwickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali laureatami finału polskich
eliminacji Europejskiej Agencji Kosmicznej CanSat 2020.

Członkowie Koła Naukowego Elektroniki i Informatyki
zbudowali minisatelitę CanSat „AGO Knurów-1". Opie
kunem Koła jest Donat Dubiel, a w skład zwycięskiej
drużyny weszli: Marek Kwosek (koordynator zespołu)
i Mateusz Zmuda z Akademickiego Liceum Ogólnokształ
cącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Szymon
Rafałowski, Patryk Kwaśniok, Tomasz Kawalec i Łukasz
Skrzyszewski. Zespół zajął pierwsze miejsce ex aequo
z drużyną z Krakowa.

— Zadanie, jakie postawili przed sobą młodzi członko
wie zespołu, było bardzo ambitne. Zrealizowali je per
fekcyjnie. Poświęcili na to ponad rok czasu i setki godzin
w pracowni, w zaciszu domowym oraz w terenie w cza
sie testów o 5:30 rano — mówi Donat Dubiel, opiekun
Koła. — Były wzloty i upadki podczas pracy w grupie,
ale przetrwali w komplecie, a koronawirus także im nie
przeszkodził. Nauczył ich współpracy zdalnej i odpowie
dzialności za przyjęte do realizacji zadania.

Projekt obejmował opracowanie założeń fizycznych i ma Prace drużyny wsparli
tematycznych oraz misji, napisanie oprogramowania i sta prof. Dariusz Kania, dr
nowiska naziemnego, a także
skonstruowanie satelity.
Działania Koła Naukowego Elektroniki
Jednym z zadań urządzenia
i Informatyki z Knurowa wsparli
było
utrzymywanie stałej

naukowcy Politechniki Śląskiej:
hab. inż. Robert Czerwiński, dr
inż. Jerzy Fiołka, dr inż. Andrzej
Malcher z Wydziału Automa
tyki, Elektroniki i Informaty
ki oraz prof. Grzegorz Ćwikła
z Wydziału Mechanicznego
Technologicznego.

naukowcy Wydziału Automatyki,
dwukierunkowej
łączności
radiowej z naziemnym sta
Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału
nowiskiem kierowania lotem.
— Bardzo dziękujemy wykła
Mechanicznego Technologicznego
W tym celu zespół przygo
dowcom za wsparcie zespołu
tował stanowisko, składają
w czasie przygotowań do an
ce się z komputera, modułu komunikacyjnego, anteny gielskojęzycznej prezentacji. Wideokonferencja, pod
kierunkowej, oraz napisał oprogramowanie do kontroli czas której zespół zaprezentował swój projekt i odpo
i zarządzania. Drużyna wielokrotnie testowała satelitę, wiadał na bardzo trudne pytania techniczne (oczywiście
m.in. za pomocą stworzonego symulatora lotu odzwier w języku angielskim), była dla nich bardzo intensywnym
ciedlającego rzeczywiste warunki.
doświadczeniem, nauką opanowania i prezentacji oraz
swobody wypowiedzi w obcym języku na temat trud32
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nych technicznych zagadnień — podkreśla Donat Dubiel.
Polski finał odbył się na lotnisku w Lesznie. Satelita wy
konał lot z wysokości 500 metrów. Po zakończonym za
daniu praktycznym zespół Koła wziął także udział w spo
tkaniu online, podczas którego zaprezentował projekt
oraz analizę wyników, odpowiadając na pytania komisji
konkursowej.
— Chciałabym wyrazić ogromną radość z sukcesu na
szych Uczniów. To wspaniałe, że Mateusz i Marek, którzy
właśnie ukończyli pierwszy rok nauki w klasie o profilu
politechnicznym, już na wczesnym etapie poświęcają
się pasji naukowej i realizują ją na tak wysokim, inży
nierskim poziomie. Mocno trzymamy kciuki za kolejne
wyzwania, które stoją przed chłopakami — mówi mgr
Joanna Husakowska, pedagog Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Gliwicach. — W ALO za cel sta
wiamy sobie wspieranie wszelkich naukowych inicjatyw
uczniowskich, tworzymy atmosferę przyjazną realizacji
zainteresowań i pasji. Kibicujemy i pomagamy naszym
młodym naukowcom w realizacji celów, jakie przed sobą
postawią. Dodam, że projekt Mateusza i Marka to nie
pierwszy „kosmiczny" sukces naszych uczniów. Obecnie
czekamy na wyniki czwartego etapu konkursu zorganizo
wanego przez Europejską Agencję Kosmiczną, w którym
nasi uczniowie - Szymon i Antoni z klasy drugiej - za
programowali mikrokomputer Raspberry Pi, który został

przetestowany przez astronautów na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej.

Konkurs CanSat był dla uczniów nie tylko okazją do roz
winięcia umiejętności inżynieryjnych, informatycznych
i technologicznych, ale także wykazania się znajomością
języka angielskiego. — Każdy zespół miał przedstawić
swój pomysł na to, jakie badania naukowe ma realizo
wać satelita, oraz jego założenia konstrukcyjne. Bardzo
istotnym elementem był fakt, że językiem konkursu był
język angielski — wyjaśnia Mateusz Zmuda. — Trzy ra
porty z prac nad projektem musiały być napisane w tym
języku z uwzględnieniem słownictwa technicznego.
Plany drużyny obejmują uczestnictwo w przyszłorocznej
edycji konkursu. — Mamy zamiar ponownie uczestniczyć
w konkursie CanSat, rozbudować nasz projekt o nowe
misje naukowe oraz ulepszyć konstrukcję minisatelity —
mówi Marek Kwosek, dzieląc się także receptą na nauko
wy sukces. — Są to na pewno jasno określony cel, umie
jętność jego realizacji, dobrze sporządzony plan pracy
i setki godzin poświęcone temu projektowi — dodaje.

W związku z przygotowaniem do kolejnych przedsię
wzięć Koło Elektroniki i Informatyki w Knurowie planu
je zakup drona, na który została uruchomiona zbiórka
pieniędzy. ■

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Janusz CEBULSKI

Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl
Wyd. I, 2020, 23,10 zt, s. 165
Praca zawiera uporządkowane i zweryfikowane informacje dotyczące stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl.
Materiałami z tej grupy jest zainteresowany przede wszystkim przemysł motoryzacyjny i lotniczy, a także chemiczny oraz
petrochemiczny. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych oraz analizę danych literaturowych.

Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny ŻMUDZIŃSKIEJ-NOWAK, Assunty PELLICCIO i Rafała RADZIEWICZA-WINNICKIEGO
Lazio - Tuscany - Silesia. Heritage Sites in Conservation Perspective
Wyd. I, 2020, 37,80 zł, s. 210

Monografia jest zwieńczeniem szeroko zakrojonych, zarówno pod względem zakresu, jak i obszaru, prac badawczo-projektowych realizowanych w ramach przedmiotu projektowanie konserwatorskie. Materiał wyjściowy do badań oraz dokumen
tacja archiwalna zostały przygotowane przez partnerów naukowych: Universityof Cassino and Southern Lazio, University of
Pisa, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Zabytkową Kopalnię Srebra.

Prace obejmowały szereg tematów, począwszy od historycznych ruin wpisanych w malownicze włoskie krajobrazy, a skoń
czywszy na zapomnianych obszarach poprzemysłowych wymagających rewitalizacji. Pomimo posiadania sprawdzonej me
todologii pracy ze studentami, każde nowe zadanie wymagało podejścia indywidualnego, stając się wyzwaniem w przy
padku zasad badawczych oraz nauczania. Na uwagę zasługuje przedstawiona w publikacji metodologia pracy w zakresie
działalności konserwatorskiej. Publikacja może służyć za podręcznik akademicki, stanowiąc istotny wkład w rozwój meto
dologii nauczania studentów architektury. Może być również źródłem inspiracji dla studentów podejmujących podobne
tematy w swoich projektach semestralnych i dyplomowych.
W monografii przedstawiono zarówno sam proces realizacji prac projektowo-badawczych, jak i ostateczne rezultaty, zapre
zentowane m.in. na trzech końcowych wystawach, zorganizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz na
uniwersytetach w Cassino i w Pizie.
Autorzy monografii mają nadzieję, że publikacja ta będzie stanowiła znaczący wkład w promocję działalności naukowo-dy
daktycznej pracowników Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz współpracy międzynarodowej Uczelni.

Aleksandra CZAJKOWSKA

Modelowanie wezbrań powodziowych z wykorzystaniem numerycznych modeli hydrodynamicznych i tech
nik GIS na przykładzie zlewni rzeki Kłodnicy
Wyd. I, 2020, 23,10 zł, s. 153
W monografii zostały omówione etapy tworzenia numerycznego modelu jedno- i dwuwymiarowego z wykorzystaniem
oprogramowania MIKĘ FLOOD Duńskiego Instytutu Hydrauliki. Jako narzędzie wspomagające proces budowy modelu
i umożliwiające obróbkę oraz wizualizację wyników modelowania zastosowano oprogramowanie ArcGIS Desktop firmy Esri.
Funkcjonalność wykorzystanych narzędzi pokazano na przykładzie modelu opracowanego dla rzeki Kłodnicy, której zlewnia
obejmuje obszary o znacznym nasileniu antropopresji.

Piotr CHELUSZKA
Zarys robotyki w górnictwie oraz innych zastosowaniach przemysłowych
Wyd. I, 2020,43,05 zł, s. 315
Niniejsza monografia jest adresowana głównie do studentów jako pomoc dydaktyczna do przedmiotów związanych z ro
botyką, a także do zwykłych osób pasjonujących się robotyką. Stanowi kompendium wiedzy z robotyki, mogące być przy
datnym uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy. W monografii nakreślona została historia rozwoju robotyki oraz omówiono
podstawowe pojęcia i definicje z obszaru robotyki.
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STANOWISKA, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA
Prof. dr hab. inż. Jacek Izydorczyk
Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki
i Informatyki. Dr -1990 r. Dr hab. - 2011 r.
Zatrudnienie na Politechnice Śląskiej od
15.04.1988 r. Tytuł naukowy profesora nauk
inżynieryjno-technicznych - 21.07.2020 r.

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. Kamil BARCZAK
Politechnika Śląska Wydział Elektryczny.
Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elek
tronika i Elektrotechnika 14.07.2020 r. W dys
cyplinie: automatyka, elektronika i elektro
technika.

Dr hab. inż. Krzysztof HERBUŚ
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Uchwała Rady Dyscypliny In
żynieria Mechaniczna 24.06.2020 r.
W dyscyplinie: inżynieria mechniczna.
Dr hab. inż. Marcin KOZŁOWSKI
Politechnika Śląska Wydział Budownictwa.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa
i Transport 09.07.2020 r. W dyscyplinie: inży
nieria lądowa i transport.

Dr hab. Elena MIESZAJKINA
Politechnika Lubelska. Uchwała Rady Dyscypli
ny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 19.06.2019 r.
W dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.
Dr hab. inż. Małgorzata MUSZTYFAGA-STASZUK
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Uchwała Rady Dyscypliny
Inżynieria Materiałowa 07.07.2020 r. W dys
cyplinie: inżynieria materiałowa.
Dr hab. inż. Adrian NOCOŃ
Politechnika Śląska Wydział Elektryczny.
Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elek
tronika i Elektrotechnika 14.07.2020 r. W dys
cyplinie: automatyka, elektronika i elektro
technika.

Dr hab. inż. Rafał RZĄSIŃSKI
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Uchwała Rady Dyscypliny
Inżynieria Mechaniczna 24.06.2020 r. W dys
cyplinie: inżynieria mechniczna.

Dr hab. inż. Marek SROKA
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Uchwała Rady Dyscypliny In
żynieria Materiałowa 07.07.2020 r.
W dyscyplinie: inżynieria materiałowa.
Dr hab. inż. Marek SZCZEPAŃSKI
Politechnika Śląska Wydział Automatyki,
Elektroniki i Informatyki. Uchwała Rady Dys
cypliny Automatyka, Elektronika i Elektro
technika 14.07.2020 r. W dyscyplinie: auto
matyka, elektronika i elektrotechnika.

NADANE STOPNIE NAUKOWE DOKTORA
Dr inż. Rafał DOJKA
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny
Technologiczny - doktorant. Promotor - dr
hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚ. Temat pracy:
„lnvestigation on the gating system: Reoxidation in the mould". Nadanie stopnia doktora
nauk inżynieryjno-technicznych z wyróżnie
niem w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Materia
łowa 16.06.2020 r.
Dr inż. Łukasz PRZYPIS
Politechnika Śląska Wydział Chemiczny.
Promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wal
czak. Temat pracy: „Synteza i właściwości po
chodnych urydyny modyfikowanych układem
fluoroforowym". Nadanie stopnia doktora
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscypli
nie nauki chemiczne. Uchwała Rady Dyscypli
ny Nauki Chemiczne 15.07.2020 r.
Dr inż. arch. Karolina SZATON
Promotor-dr hab. inż. Szymon Opania, prof.
PŚ. Temat pracy: „Użytkowanie tymczasowe
w procesach przekształceń miejskich". Nada
nie stopnia doktora nauk inżynieryjno-tech
nicznych w dyscyplinie architektura i urbani
styka. Uchwała Rady Dyscypliny Architektura
i Urbanistyka 06.07.2020 r.

Dr inż. Wojciech UCHMAN
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Śro
dowiska i Energetyki - doktorant. Promotor
- prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz. Temat
pracy: „Eksperymentalne i obliczeni we wy
znaczenie charakterystyk pracy i efektywno
ści układu mikrokogeneracyjnego". Nadanie
stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicz
nych z wyróżnieniem w dyscyplinie inżynieria
środowiska, górnictwo i energetyka. Uchwała
Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Gór
nictwo i Energetyka 23.01.2020 r.

study on early age thermal-shrinkage stresses in massive fundation slabs". Nadanie
stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicz
nych z wyróżnieniem w dyscyplinie inżynieria
lądowa i transport. Uchwała Rady Dyscypliny
Inżynieria Lądowa i Transport 09.07.2020 r.

Dr inż. Sylwester ŻAK
ArcelorMittal Poland SA. Promotor-dr hab.
inż. Dariusz Woźniak, prof. IMŻ. Temat pra
cy: „Sterowanie stanem naprężeń własnych
w szynach kolejowych poprzez modyfikację
kalibrowania walców i rolek prostujących
prostownic". Nadanie stopnia doktora nauk
inżynieryjno-technicznych z wyróżnieniem
w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Uchwa
ła Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
16.06.2020 r.

Dr inż. arch. Aneta ŻMIJ
Politechnika Śląska Wydział Budownictwa
- doktorant. Promotor - prof. dr hab. inż.
Barbara Klemczak. Temat pracy: „Numerical
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AKTY NORMATYWNE UCZELNI
W lipcu 2020 r. ukazały się następujące akty
normatywne rektora Politechniki Śląskiej:
• Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 1 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych w Instytucie Badań
nad Edukacją i Komunikacją

• Zarządzenie nr 150/2020 z dnia 13 lipca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Uczelnianej Komisji ds. Likwida
cji
Środków Trwałych
i
• Zarządzenie nr 151/2020 z dnia 13 lipca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
i umów cywilnoprawnych

• Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 2 lipca
2020 r. w sprawie szczegółowych zasad
• Zarządzenie nr 152/2020 z dnia 30 lipca
oraz trybu planowania i rozliczania zajęć
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
dydaktycznych w jednostkach podstawo- j funkcji kierowniczych na Wydziale Mecha
wych i ogólnouczelnianych
nicznym Technologicznym
• Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 2 lipca
2020 r. w sprawie powołania Zespołu pro
jektowego dla realizacji umowy utrzymaniowej Zintegrowanego Systemu Informa
tycznego

• Zarządzenie nr 153/2020 z dnia 30 lip
ca 2020 r. w sprawie powołania do peł
nienia funkcji kierowniczych na Wydziale
Architektury

• Zarządzenie nr 154/2020 z dnia 30 lipca
• Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 6 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Auto
funkcji kierowniczych na Wydziale Inżynie- i matyki, Elektroniki i Informatyki
rii Biomedycznej
• Zarządzenie nr 155/2020 z dnia 30 lipca
• Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 6 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
2020 w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Górnic
funkcji kierowniczych na Wydziale Inżynie- I twa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automaty
ki Przemysłowej
rii Środowiska i Energetyki

• Zarządzenie nr 140/2020 z dnia 6 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnie
nia funkcji kierowniczych na Wydziale
Chemicznym

• Zarządzenie nr 156/2020 z dnia 30 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Inżynie
rii Materiałowej

• Zarządzenie nr 141/2020 z dnia 6 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Mate
matyki Stosowanej

• Zarządzenie nr 157/2020 z dnia 30 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
funkcji kierowniczych na Wydziale Organi
zacji i Zarządzania

• Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 7 lipca | • Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 30 lipca
2020 r. w sprawie likwidacji studiów na ; 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
określonym kierunku, poziomiei profilu
realizacji dostaw sprzętu komputerowego

• Zarządzenie nr 143/2020 z dnia 8 lipca
• Zarządzenie nr 159/2020 z dnia 30 lipca
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
używania przez pracowników Politechniki
zasad planowania i realizacji zadań inwe
stycyjnych oraz zadań remontowych na : Śląskiej samochodów osobowych do celów
Politechnice Śląskiej
służbowych
• Zarządzenie nr 160/2020 z dnia 30 lipca
• Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 9 lipca
2020 r. w sprawie zmian w strukturze or
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
ganizacyjnej Uczelni oraz zmian w Reguła- j w niektórych procesach realizowanych
minie organizacyjnym Politechniki Śląskiej j w systemie obiegu dokumentów (SOD)
• Zarządzenie nr 145/2020 z dnia 9 lipca
• Zarządzenie nr 161/2020 z dnia 31 lipca
2020 r. w sprawie powołania Rzeczników | 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności
Dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020
Regulaminu Samorządu Studenckiego Poli
techniki Śląskiej z ustawą - Prawo o szkol
• Zarządzenie nr 146/2020 z dnia 9 lip
nictwie wyższym i nauce oraz Statutem
ca 2020 r. w sprawie długookresowego
Politechniki Śląskiej
planowania remontów w budynkach dy

daktycznych

• Zarządzenie nr 162/2020 z dnia 31 lipca
2020 r. w sprawie powołania do pełnienia
• Zarządzenie nr 147/2020 z dnia 9 lipca
2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej I funkcji kierowniczych w Instytucie Fizyki
- Centrum Naukowo-Dydaktycznym Poli
Komisji ds. Algorytmu Podziału Subwencji
techniki Śląskiej
• Zarządzenie nr 148/2020 z dnia 13 lipca
2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Ko- j • Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 31 lipca
misji ds. Nagród za Osiągnięcia Organizacyjne i 2020 r. w sprawie powołania komisji ds.
zatrudnienia
• Zarządzenie nr 149/2020 z dnia 13 lipca
• Zarządzenie nr 164/2020 z dnia 31 lipca
2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Ko
2020 r. w sprawie powołania komisji ds.
misji ds. Nagród za Osiągnięcia Dydaktyczne
zatrudnienia
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• Pismo okólne nr 7/2020 z dnia 31 lipca
2020 r. w sprawie składu Senatu Politech
niki Śląskiej
13 lipca 2020 r. odbyło się XLIII zwyczajne
posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej,
podczas którego przyjęto następujące
uchwały:

• Uchwałę nr 67/2020 w sprawie przyjęcia
porządku obrad
• Uchwałę nr 68/2020 w sprawie przyzna
nia godności Honorowego Profesora Poli
techniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Bolesła
wowi Pochopieniowi
• Uchwałę nr 69/2020 w sprawie wyraże
nia opinii dotyczącej powołania Dyrektora
Kolegium Studiów
• Uchwałę nr 70/2020 w sprawie wyraże
nia opinii dotyczącej powołania Dyrektora
Szkoły Doktorów
• Uchwałę nr 71/2020 w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej powołania Dziekana Wy
działu Automatyki, Elektroniki i Informatyki

• Uchwałę nr 72/2020 w sprawie powoła
nia Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
i Doktorantów
• Uchwałę nr 73/2020 w sprawie powo
łania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Studentów i Doktorantów
• Uchwałę nr 74/2020 w sprawie zmian
w Statucie Politechniki Śląskiej
• Uchwałę nr 75/2020 w sprawie zatwierdze
nia wzorów dyplomów ukończenia studiów
• Uchwałę 76/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalania programów studiów
podyplomowych rozpoczynających się od
semestru zimowego roku akademickie
go 2019/2020 oraz określenia procedury
związanej z przypisywaniem poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji
• Uchwałę nr 77/2020 w sprawie ustalenia
programu studiów podyplomowych „pro
jektowanie i budowa maszyn", „zarządza
nie projektami dla BIM Managerów z ele
mentami psychologii biznesu"
• Uchwałę nr78/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu VII nadzwyczajnego posiedzenia
Senatu Politechniki Śląskiej w dniu 11 maja
2020 roku

• Uchwałę nr 79/2020 w sprawie przyję
cia protokołu XLII zwyczajnego posiedze
nia Senatu Politechniki Śląskiej w dniu 29
czerwca 2020 roku

9 lipca 2020 r. odbyło się XXVII posiedzenie
Rady Uczelni Politechniki Śląskiej, podczas
którego przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie zaopinio
wania zmian do Statutu Politechniki Śląskiej

• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie zaopinio
wania zmian w strukturze organizacyjnej
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Uczelni oraz zmian w Regulaminie organi- I 28 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna
zacyjnym Politechniki Śląskiej
i Telekomunikacja Politechniki Śląskiej,
6 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
podczas którego przyjęto następujące
Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Poli
uchwały:
techniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie powołanastępujące uchwały:
I nia komisji nostryfikacyjnej
• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie zaopinio
• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie za
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
opiniowania wniosku o przedłużenie
sko adiunkta w innej grupie pracowników
zatrudnienia
• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zaopinio
16 lipca 2020r. odbyło się posiedzenie
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedycz
sko adiunkta w innej grupie pracowników
na
Politechniki Śląskiej, podczas którego
• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie zaopinio- :
wania wniosku o przeniesienie na stanowi- | przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 30/2020 w sprawie przyjęcia
• Uchwałę nr 22/2020 w sprawie zaopinio : rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
blicznej obrony
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
• Uchwałę nr 31/2020 zmieniającą uchwa
sko adiunkta w innej grupie pracowników
łę nr 17/2016/2017 Rady Wydziału Inży• Uchwałę nr 23/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowi- ji nierii Biomedycznej z dnia

sko adiunkta w innej grupie pracowników

sko adiunkta w innej grupie pracowników

22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdze
nia tytułu rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 24/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowi- || • Uchwałę nr 32/2020 w sprawie wyzna
sko adiunkta w innej grupie pracowników
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie zaopinio
• Uchwałę nr 33/2020 w sprawie zaopi
wania wniosku o ponowne zatrudnienie
niowania wniosku o powołanie promotora
• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie

w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora

• Uchwałę nr 35/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 34/2020 w sprawie zaopi• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie przyjęcia i' niowania wniosku o powołanie promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim
publicznej obrony rozprawy doktorskiej

13 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
• Uchwałę nr 36/2020 w sprawie zaopinioRady Dyscypliny Architektura i Urbanisty
ka Politechniki Śląskiej, podczas którego I wania wniosku o powołanie dodatkowego
promotora w przewodzie doktorskim
przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 37/2020 w sprawie zaopi
• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej ; niowania wniosku o powołanie promotora
w przewodzie doktorskim
14 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie zaopiRady Dyscypliny Automatyka, Elektronika I
' niowania wniosku o powołanie promotora
i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej, pod
| w przewodzie doktorskim
czas którego przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie zaopi• Uchwałę nr 44/2020 w sprawie nadania
■ niowania wniosku o powołanie promotora
stopnia doktora habilitowanego
pomocniczego w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 45/2020 w sprawie nadania
• Uchwałę nr 40/2020 w sprawie zaopi
stopnia doktora habilitowanego
niowania wniosku o powołanie promotora
• Uchwałę nr 46/2020 w sprawie nadania
w przewodzie doktorskim
stopnia doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 41/2020 w sprawie zaopinio
• Uchwałę nr 47/2020 w sprawie odmowy
wania wniosku o powołanie dodatkowego
nadania stopnia naukowego doktora habi
promotora w przewodzie doktorskim
litowanego
• Uchwałę nr 42/2020 w sprawie zaopi
• Uchwałę nr 48/2020 w sprawie Instrukcji
niowania wniosku o powołanie promotora
obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym . w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 49/2020 w sprawie przyjęcia
• Uchwałę nr 43/2020 w sprawie zaopinio
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
wania wniosku o powołanie dodatkowego
blicznej obrony
; promotora w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 50/2020 w sprawie zaopinio- ; • Uchwałę nr 44/2020 w sprawie zaopiwania wniosku o przeniesienie na stanowi | niowania wniosku o powołanie promotora
sko adiunkta w innej grupie pracowników ; w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 51/2020 w sprawie zaopinio
• Uchwałę nr 45/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
wania wniosku o powołanie drugiego prosko adiunkta w innej grupie pracowników I motora w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 46/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 47/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 48/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 49/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 50/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o powołanie dodatkowego
promotora w przewodzie doktorskim

• Uchwałę nr 51/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 52/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o powołanie promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim
• Uchwałę nr 53/2020 w sprawie za
opiniowania wniosku o przedłużenie
zatrudnienia

• Uchwałę nr 54/2020 w sprawie za
opiniowania wniosku o przedłużenie
zatrudnienia
• Uchwałę nr 55/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie
8 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politech
niki Śląskiej, podczas którego przyjęto na
stępujące uchwały:
• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o ponowne zatrudnienie

9 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
Politechniki Śląskiej, podczas którego
przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 40/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora

• Uchwałę nr 41/2020 w sprawie wyróż
nienia rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 42/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 43/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie

• Uchwałę nr 44/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 45/2020 w sprawie powoła
nia komisji doktorskiej

• Uchwałę nr 46/2020 w sprawie zaopi
niowania tematów prac doktorskich reali
zowanych we Wspólnej Szkole Doktorskiej

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ
• Uchwałę nr 47/2020 w sprawie wska
zania osób do komisji powoływanej przez
kierownika Wspólnej Szkoły Doktorskiej

• Uchwałę nr 33/2020 w sprawie przyjęcia
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
blicznej obrony

• Uchwałę nr 48/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie

• Uchwałę nr 34/2020 w sprawie przyjęcia
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
blicznej obrony

• Uchwałę nr 49/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o udzielenie płatnego urlo
pu w celach naukowych

7 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady
Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Poli
techniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:
• Uchwałę nr 32/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego

• Uchwałę nr 33/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 34/2020 w sprawie odmowy
nadania stopnia naukowego doktora habi
litowanego
• Uchwałę nr 35/2020 w sprawie zamknię
cia postępowania habilitacyjnego
• Uchwałę nr 36/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
• Uchwałę nr 37/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 40/2020 zmieniającą uchwa
łę nr 41/10/14/15 Rady Wydziału Me
chanicznego Technologicznego z dnia 16
września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
komisji egzaminacyjnej w przewodzie dok
torskim

• Uchwałę nr 35/2020 zmieniającą uchwa
łę nr XI/119/2016/2017 Rady Wydziału
Transportu z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia tematu pracy
doktorskiej

• Uchwałę nr 36/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 37/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
• Uchwałę nr 38/2020 w sprawie zaopinio
wania tematów prac doktorskich oraz kan
dydatów na promotorów

• Uchwałę nr 39/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zmianę grupy zatrudnie
nia pracownika
• Uchwałę nr 40/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
sko adiunkta w innej grupie pracowników
• Uchwałę nr 41/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o urlop szkoleniowy płatny

16 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Ślą
skiej, podczas którego przyjęto następują
ce uchwały:

• Uchwałę nr 47/2020 w sprawie odmowy
nadania stopnia naukowego doktora habi
litowanego
• Uchwałę nr 48/2020 w sprawie zaopi
niowania tematów prac doktorskich reali
zowanych we Wspólnej Szkole Doktorskiej

15 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Ja
kości Politechniki Śląskiej, podczas które
go przyjęto następującą uchwałę:

• Uchwałę nr 24/2020 w sprawie zaopinio
wania tematów prac doktorskich
• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o ponowne zatrudnienie
• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o urlop bezpłatny
• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o urlop bezpłatny
15 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne Ślą
skiej Politechniki Śląskiej, podczas którego
przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 52/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora

• Uchwałę nr 53/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 54/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
• Uchwałę nr 55/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosków o powołanie promotorów

• Uchwałę nr 56/2020 w sprawie zaopi
niowania tematów prac doktorskich reali
zowanych we Wspólnej Szkole Doktorskiej
• Uchwałę nr 57/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o urlop bezpłatny
• Uchwałę nr 58/2020 w sprawie wyraże
nia opinii dotyczącej przedłużenia pobytu
zagranicznego

• Uchwałę nr 59/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania

• Uchwałę nr 49/2020 w sprawie powoła
nia komisji doktorskiej

• Uchwałę nr 41/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
sko adiunkta w innej grupie pracowników

• Uchwałę nr 50/2020 w sprawie powoła
nia komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie

• Uchwałę nr 42/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o ponowne zatrudnienie

• Uchwałę nr 51/2020 w sprawie zmiany
tematu rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 43/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przeniesienie na stanowi
sko adiunkta w innej grupie pracowników

• Uchwałę nr 52/2020 w sprawie przyjęcia
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do
publicznej obrony

15 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Mechanicz
na Politechniki Śląskiej, podczas którego
przyjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr 53/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 54/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

Akty prawne wydawane w Uczelni publikowane są w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej, elektronicznym publikatorze
dostępnym pod adresem prawo.polsl.pl, a także przez zakładkę „Prawo" na stronie głównej Politechniki.
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i rysunki w nadesłanych materiałach zamieszczone są na
odpowiedzialność autora korespondencji.

BIBLIOTEKA ( QQ

■ Tomasz Giza, Anna Kamińska, Anna Musiał

BOLA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ W TWORZENIU
POLSKICH ZASOBOW INFORMACJI
Biblioteka Politechniki Śląskiej aktywnie uczestniczy w tworzeniu i powiększaniu cyfrowej informacji
o dorobku naukowym, a w szczególności o publikacjach pracowników Uczelni. Oprócz ciągłego rozwi
jania bazy Dorobek oraz zasobów w Bibliotece Cyfrowej i Repozytorium od wielu lat współtworzymy
z innymi jednostkami bazę BazTech i katalog NUKAT.

©
Bibliograficzno-abstraktowa baza BazTech powstała w 1998
Opisy tworzone w katalogu centralnym są widoczne i wy
roku. Aktualnie tworzą ją 23 biblioteki, wśród nich także Bi
korzystywane nie tylko w jednej społeczności akademic
blioteka Politechniki Śląskiej, która od początku jest zaanga
kiej, ale także we wszystkich ośrodkach współpracujących.
żowana w to przedsięwzięcie. BazTech rejestruje artykuły
Biblioteka Politechniki Śląskiej znajdowała się w czołówce
z ponad 720 polskich czasopism z zakresu nauk technicz jednostek wprowadzających najwięcej opisów czasopism
nych, ścisłych i ochrony środowiska i prężnie rozwija się
do bazy. Po zakończeniu prac nad katalogowaniem istnie
w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Użytkownicy jącego zasobu są wprowadzane opisy nowości pojawiające
mogą przeszukiwać w bazie ponad 465 tysięcy opisów arty- | się w prenumeracie.
kułów. Od 2005 roku dodawane są bibliografie załączniko
Nasza Biblioteka zaczęła także jako pierwsza umieszczać
we zwiększające efektywność poszukiwań na interesujące
w NUKAT rekordy analityczne rejestrujące poszczególne
tematy. Na podstawie umów z wydawcami są dołączane
artykuły. Dzięki temu użytkownicy otrzymują informację
także pełne teksty publikacji, które można znaleźć jako plik
nie tylko o całym czasopiśmie, ale także o jego zawartości.
PDF lub link do strony wydawcy czasopisma w 57% arty
Rekordy analityczne tworzone do NUKAT są również połą
kułów. Biblioteka Politechniki Śląskiej rejestruje w bazie ar czone linkami z kolekcją „Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą
tykuły z 22 czasopism, m.in. z tytułów wydawanych przez
skiej" w Bibliotece Cyfrowej, w której można znaleźć pełne
Politechnikę Śląską. Dzięki współfinansowaniu ze środków I teksty tych publikacji.
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego baza jest całOpisy tworzone do NUKAT przez poszczególne ośrodki są
kowicie bezpłatna dla wszystkich użytkowników i dostępna |
następnie kopiowane do lokalnych katalogów, dzięki czemu
poprzez stronę internetową http://baztech.icm.edu.pl.
znacznie skraca się czas opracowywania zbiorów. Do katalogu
W 2002 r. z inicjatywy grupy bibliotek akademickich i Bi
Biblioteki Politechniki Śląskiej pobrano w ten sposób około 90
blioteki Narodowej powstał Narodowy Uniwersalny Kata tysięcy rekordów opisów książek i 5 tysięcy opisów czasopism.
log Centralny NUKAT, którego sfinansowanie było możliwe
Dzięki wspólnej pracy bibliotekarzy z ponad 130 bibliotek
dzięki grantowi Fundacji Andrew W. Mellona. Prace nad |
katalog NUKAT zawiera niemal pełny dorobek wydawniczy
katalogiem od początku rozwijały się dosyć sprawnie, m.in. |
kraju od momentu powstania, czyli od 2002 roku, oraz set
dzięki dołączaniu do projektu kolejnych jednostek. W 2008
ki starszych wydawnictw. Poprzez wyszukiwarkę na stronie
roku do współpracy przystąpiła również Biblioteka Politech
http://katalog.nukat.edu.pl/ można przeszukać zbiory kil
niki Śląskiej. Udział w tym projekcie polega na tworzeniu
kudziesięciu katalogów bibliotek naukowych oraz akade
nowych opisów bibliograficznych i haseł wzorcowych z do
mickich i w bardzo krótkim czasie zlokalizować publikacje
kumentów piśmienniczych, których jeszcze nie ma w kata
niemalże z każdej dziedziny. ■
logu, oraz na pobieraniu opisów już istniejących. Biblioteka
Wkład Biblioteki PŚ w tworzenie NUKAT
tworzy przede wszystkim opisy bibliograficzne książek, cza
sopism, artykułów, hasła wzorcowe - autorów, instytucji,
serii wydawniczych - oraz hasła przedmiotowe. Do tej pory
pracownicy naszej Biblioteki wprowadzili ponad 40 tysięcy
opisów bibliograficznych oraz prawie 32 tysiące rekordów |
do Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, wśród których
sporą część stanowią hasła osobowe pracowników i na
ukowców Politechniki Śląskiej. Stosowanie haseł wzorco
wych w katalogu umożliwia jego ujednolicenie oraz unika
nie błędów i dublowania haseł dla osób występujących pod
różnymi wersjami nazwisk, wynikających z form zapisów lub
po prostu ich zmiany.
0
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Ubezpieczenie w podróży
Odpowiedzialny zawsze ubezpieczony
niezależnie od sytuacji
Elastyczne oferta pozwala na dobór ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb:
- pomoc i leczenie za granicą
- zwrot kosztów akcji ratunkowej
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spółka akcyjna

dr hab. inż. Beata Orlińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

ul. Bolesława Krzywoustego A

Metoda otrzymywania długołańcuchowych
kwasów karboksylowych

44-100 Gliwice
Oferta biznesowa

tel.032 2371182
email: beata.orlinska@polsl.pl

CHARAKTERYSTYKA

PROPOZYCJA
WARTOŚCI

TECHNOLOGII

Technologia otrzymywania długołańcuchowych
kwasów karboksylowych polega na utleniającym
rozszczepieniu podwójnego wiązania w olefinach
z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska
czynników utleniających, jak nadtlenek wodoru
i tlen. Na rozwiązanie składają się dwa etapy.
W pierwszym z nich jako utleniacz wykorzystywany
jest nadtlenek wodoru, a produkt przejściowy
zawierający diole poddaje się w kolejnym etapie
utlenianiu tlenem pod zwiększonym ciśnieniem.
W proponowanym rozwiązaniu jako surowiec
można wykorzystać m.in. długołańcuchowe alfaolefiny otrzymywane na drodze oligomeryzacji
etylenu lub krakingu polietylenu w tym również
poużytkowego. Otrzymany produkt ma charakter
polarnego wosku o wysokich liczbach kwasowych
i estrowych o potencjalnym zastosowaniu
w przemyśle włókienniczym, farb i lakierów,
papierniczym, chemii gospodarczej, budowlanym,
przetwórstwie polimerowi in.
Technologia może być również zaadaptowana do
utleniającego rozszczepienia wiązań podwójnych
w nienasyconych kwasach karboksylowych
uzyskiwanych z olejów naturalnych. Estry
otrzymanych produktów znajdują zastosowanie
w produkcji środków zapachowych,
plastyfikatorów, środków antykorozyjnych i in.

•

•

•
•

DOCELOWE GRUPY
KLIENTÓW

•
•
•

producenci wosków,
firmy zajmujące się przetwórstwem olejów
naturalnych,
przedsiębiorstwa zajmujące się
degradacją termiczną polietylenu
wtym również poużytkowego.

zastosowanie ekologicznych czynników
utleniających, takich jak nadtlenek wodoru
oraztlenzpowietrza,
obniżenie zapotrzebowania na nadtlenek
wodoru w stosunku do znanych rozwiązań
poprzez częściowe zastąpienie go tlenem,
wykorzystanie nowoczesnych układów
katalitycznych i alternatywnych surowców,
zastosowanie jako surowca
długołańcuchowych alfa-olefin C30+ pozwala
na otrzymanie polarnych wosków o dużej
zawartości estrów długołańcuchowych
kwasów i długołańcuchowych alkoholi, co
nadaje im charakter zbliżony do wosków
naturalnych.

MODELE
WSPÓŁPRACY

•
•
•
•
•

przeniesienie/udostępnienie praw do
zgłoszenia patentowego
przeniesienie/udostępnienie know-how,
intencyjna deklaracja współpracy
o charakterze B+R,
prowadzenie dalszych prac o charakterze B+R,
pozyskanie projektu, którego tematyka będzie
bazowała na wynikach opracowanych
wprojekcieTANGO.

STATUS WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

POZIOM GOTOWOŚCI
WDROŻENIOWEJ-TRL3

Zgłoszenie patentowe pn.
„Sposób utleniania wyższych alfa-olefin
do kwasów karboksylowych".

Przeprowadzono walidację technologii
wwarunkach laboratoryjnych.
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