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29 września w kampusie Politechniki Śląskiej w Katowicach uroczyście zakończono II etap rewitalizacji wewnętrznych
dziedzińców gmachu Wydziałów: Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Inżynierii Materiałowej. Powstały dzięki temu
zielone strefy do nauki i rekreacji. Fot. Maciej Mutwil

2

Szanowni Czytelnicy

Przekazujemy w Wasze ręce kolejne wydanie „Biuletynu Politechniki Śląskiej" z prośbą o przyjęcie i lekturę. Prezentowane na jego łamach
artykuły stanowią dowód na to, że nauka, współpraca społeczno-gospodarcza i przedsiębiorczość mimo trwającej pandemii wciąż są żywe
w codzienności członków społeczności Uczelni.

To był miesiąc podsumowań, zbierania plonów dotychczasowej pracy i wymiany doświadczeń, ale także miesiąc nowych projektów
i przedsięwzięć. Szczególne znaczenie miała I Konferencja sprawozdawcza uczelni badawczych w Polsce, podczas której Politechnika
zaprezentowała swoje dotychczasowe dokonania w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Politechnika Śląska uczestniczyła także w 12. Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC). Podczas wydarzenia wiele czasu poświęcono
zagadnieniu innowacji oraz nowoczesnego kształcenia, a takowe jest domeną Politechniki Śląskiej. W najnowszym numerze odrębny artykuł
poświęcamy przedstawieniu problematyki Project Based Learning (PBL).
Z myślą o studentach we wrześniu został także uruchomiony specjalny program „Politechnika dla Białorusinów", który pomoże młodym
obywatelom tego kraju w podjęciu i realizacji studiów na Uczelni.
Nowy rok akademicki to wyzwanie dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków przyswajania wiedzy. Uczelnia i jej jednostki są
przygotowane na różne scenariusze związane z pandemią koronawirusa, a „Biuletyn" pomoże prześledzić najważniejsze ustalenia.
Życzymy dobrej lektury!
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W SKRÓCIE
DOTACJA CELOWA MNISW DLA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Politechnika Śląska otrzyma dofinansowanie z Mi
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realiza
cję projektu pn. „Dostosowanie ppoż. budynku Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki". 31 sierpnia 2020
r. odbyło się uroczyste spotkanie Władz Uczelni z Podse
kretarz Stanu MNiSW-Anną Budzanowską. Ministerstwo
wesprze realizację inwestycji kwotą 4 940 000 PLN. Wizyta
Minister Anny Budzanowskiej uroczyście rozpoczyna reali
zację tej inwestycji, a także jest potwierdzeniem długofa
lowej i owocnej współpracy Uczelni i Resortu. Politechnika
Śląska jest jedną z dziesięciu szkół wyższych należących do
grona laureatów prestiżowego konkursu „Inicjatywa Do
skonałości - Uczelnia Badawcza", organizowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

31.08.

©

Spotkanie inaugurujące realizację inwestycji / fot. Maciej Mutwil

WYSTAWA HISTORII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Na gliwickim rynku zagościła wystawa plenerowa
poświęcona historii Politechniki Śląskiej. Eskpozycja
prezentuje archiwalne i współczesne fotografie, w ten spo
sób stanowiąc wizualny znak drogi, jaką przeszła Uczelnia.
Dzięki zestawieniu zdjęć ukazujących historyczne i bardziej
aktualne wydarzenia z historii Politechniki Śląskiej możli
we jest uchwycenie 75-letniej tradycji gliwickiej Uczelni.
Wystawa stanowi poniekąd przedłużenie repozytorium
wspomnień, które dotychczas było uzupełniane na stronie
internetowej www.75lat.polsl.pl, poświęconej tegoroczne
mu Jubileuszowi. Unikalny, wirtualny charakter wystaw na
stronie pozwala na pogłębienie wiedzy o Politechnice Ślą
skiej z poziomu własnego komputera, a zakładka „Wspo
mnienia" umożliwia dołożenie swojej cegiełki do budowa
Wystawa
nia pamiątkowego repozytorium.

01.09.

©

poświęcona historii Politechniki Śląskie; na gliwickim rynku
/fot. mat. Politechnika Śląska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA NA XIII ŚLĄSKIM SEMINARIUM BUDOWLANYM

3-4.09.

Wydarzenie zostało zorganizowane w Ustroniu przez woltaika, termomodernizacja, finansowanie transformacji
uczestników Forum Budownictwa Śląskiego. Poli energetycznej, gospodarka odpadami komunalnymi.
technikę Śląską reprezentował Dziekan Wydziału Archi
tektury prof. Klaudiusz Fross. Wśród poruszanych podczas
seminarium zagadnień pojawiła się kwestia założeń pro
gramowych XII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości 2021. Temat przewodni nadchodzącego
Forum, zaproponowany przez prof. Klaudiusza Frossa,
brzmi: „Jakość środowiska życia" i obejmuje szereg zagad
nień istotnych dla środowiska społeczno-gospodarczego.
Wśród nich znajdują się: dbanie o środowisko naturalne
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji proekologicz
nej i sposobów walki ze smogiem, rozwiązania związane
z obecnością obszarów zielonych w przestrzeni publicznej,
mikroinwestycje i zmiany w prawie budowlanym. — Już
teraz serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym Forum
2021, które jest doskonałą okazją do zaprezentowania na
szego dorobku badawczego, dydaktycznego i projektowe
go — zachęca prof. K. Fross.

©

W programie tegorocznej edycji Śląskiego Seminarium
Budowlanego pojawiły się również takie kwestie jak m.in.
nowoczesne technologie w celu ograniczania emisji, foto-
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Plakat wydarzenia / mat. organizatorów

W SKRÓCIE

06.09.

SILESIAN PHOENIX NA MIĘDZYNARODOWYCH KONKURSACH
Zespół Silesian Phoenix tworzą studenci międzywy
działowego SKN Zastosowań Metod Sztucznej In
teligencji AI-METH, działającego przy Katedrze Podstaw
Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technolo
gicznym. Opiekunami Koła i projektu są prof. dr hab. Woj

ciech Moczulski, dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ, oraz
dr inż. Wawrzyniec Panfil. Członkowie Silesian Phoenix pod
czas finałów European Rover Challenge zaprezentowali ro
bot eksploracyjny - łazik marsjański.

NOCNE SZKOLENIA LOTNICZE PRZYSZŁYCH PILOTÓW Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

10.09.

Studenci Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotnicze
go Politechniki Śląskiej rozpoczęli kolejny etap w szko
leniu lotniczym w ramach lotów nocnych na lotnisku Katowi
ce - Pyrzowice - EPKT. Adepci lotnictwa wykonali operacje
lotnicze przy zastosowaniu pełnego wyposażenia radiona
wigacyjnego i systemów świetlnych lotniska kontrolowane
go. Zorganizowanie szkolenia wsparły władze Międzynaro
dowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W tym
roku w ramach lotów nocnych szkoli się 25 studentów na
kierunku transport o specjalności nawigacja lotnicza.

©

Samoloty szkoleniowe Politechniki Śląskiej /fot. Maciej Mutwil

SUKCES DOKTORANTKI Z WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

15.09.

Mgr inż. Patrycja Kabiesz, doktorantka w Katedrze czynników ergonomicznych i efektywnościowych oraz roli
Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarzą wskaźników behawioralnych w ocenie efektywności proce
sów pracy w branży spożywczej.
dzania Politechniki Śląskiej, została laureatką konkursu
„Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy". Otrzymała
I nagrodę na poziomie wojewódzkim, a drugą w skali ogól
nopolskiej. Konkurs został zorganizowany przez Ogólnopol
skie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w partner
stwie z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach.

®

Doktorantka na potrzeby konkursu przygotowała obszerną
informację zawierającą opis podjętych przez nią działań
w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w restrukturyzacji
„Jan Bielesz" Sp. z o.o. oraz opis wprowadzonych innowa
cji i dobrych praktyk. Materiał ten został wzbogacony o ar
tykuły opracowane w ramach studiów doktoranckich na
Politechnice Śląskiej. Dotyczyły one badań integracyjnych

Wręczenie nagród w etapie wojewódzkim
/ fot. mat. Wydziału Organizacji i Zarządzania

KOLEJNE OZONATORY Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PRZEKAZANE!

18.09.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej oraz firma APA prze
znaczyli kolejną partię ozonatorów na cele walki
z koronawirusem. Urządzenia będą wykorzystywane przez
Wojska Obrony Terytorialnej oraz Górskie Ochotnicze Pogo
towie Ratunkowe. Ozonowanie ze względu na właściwości
zastosowanego środka umożliwia usunięcie mikroorgani
zmów z wybranych powierzchni. Opracowane i wykonane
przez naukowców Politechniki Śląskiej oraz firmę APA urzą
dzenia pozwalają więc na skuteczną i szybką dezynfekcję. Ich
zaletą jest łatwość użytkowania i możliwość uruchomienia
zarówno w pomieszczeniach, jak i pojazdach.

©

Przekazanie ozonatorów WOT i GOPR to kolejne działania
w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej urządzenia otrzymali ratownicy z Czer
nichowa oraz personel medyczny z województwa śląskiego.

Przekazanie ozonatorów WOT i GOPR / fot. mat. Anna Timofiejczuk
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W SKRÓCIE
DR INŻ. JAKUB NALEPA FINALISTĄ NAGRÓD NAUKOWYCH „POLITYKI
Dr inż. Jakub Nalepa z Wydziału Automatyki, Elektroni
ki i Informatyki Politechniki Śląskiej znalazł się w gronie
finalistów jubileuszowej, dwudziestej edycji Nagród Nauko
wych „Polityki".

Piętnastu laureatów, pięć dziedzin, pięciu zwycięzców. Dr inż.
Jakub Nalepa został wyróżniony w pierwszym etapie „Nagród"
w zakresie „Nauk technicznych". Wyniki zostały zaprezentowa
ne w numerze „Polityki" z 16 września (38/2020) oraz na stro
nie www.polityka.pl/stypendia.
Konkurs był skierowany do doktorantów oraz pracowników
naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych zatrud
nionych w polskich szkołach wyższych. Ocenie podlegały zależ
ności między wiekiem a dorobkiem naukowym osoby, która
zgłosiła swoją kandydaturę. 21 października Kapituła wyłoni

pięcioro laureatów, a także wskaże osoby, które otrzymają sty
pendia w wysokości 15 tysięcy złotych oraz nagrody w wysoko
ści 5 tysięcy złotych.

Program stypendialny Fundacji Tygodnika „Polityka" - Nagro
dy Naukowe (do 2001 r. pod nazwą „Zostańcie z nami!") - ma
pozwolić na wypromowanie i docenienie młodych naukow
ców. Fundacja przedstawia swoje cele w następujący sposób:
„Przyznając Nagrody Naukowe, chcemy wyławiać i ekspono
wać tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektual
nych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych jako
wzorce kariery zawodowej."
W ciągu dwudziestu edycji programu Fundacja wyłoniła już 332
wybitnych naukowców, którym przyznała łącznie 6 637 000 zł.

AKADEMICKI OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO ROZBUDOWUJE FLOTĘ
Politechnika Śląska zakupiła dwa Aero AT3 - dwumiejscowe samoloty polskiej produkcji z pełną certyfika
cją, w układzie dolnopłata o metalowej konstrukcji. Są
wyposażone w Glass Cockpits. Dzięki prędkości przelotowej
(ponad 100 kts) oraz pojemności zbiorników paliwa (100 I),
szacowany zasięg samolotów wynosi 1300 km. Zastosowane
przyrządy znacząco poprawiają komfort odczytu danych przez
studentów i instruktorów, a także bezpośrednio wpływają na
bezpieczeństwo wykonywanych lotów. Nie tylko dorównu
ją panującym trendom na świecie, ale także przyzwyczajają
studentów specjalności nawigacja powietrzna do cyfrowej
formy zobrazowania parametrów lotów i silnika. Dotykowe
oraz ciekłokrystaliczne wyświetlacze Garmin G500 pozwalają
na wprowadzanie tras lotu do systemu, cyfrowe wyświetla

©

21.09.

22.09.

nie terenu oraz sprawdzanie AIP (zbiór informacji lotniczych)
danego lotniska podczas lotu czy też podczas bezpośredniego
przygotowania do lotu. Parametry te pozwalają studentom
one
nie tylko bezpiecznie wykonywać zadania blisko lotniska, ale
również realizować długie przeloty, nawet na ponad 300 nm,
które są konieczne do uzyskania licencji zawodowej CPL(A).

Samoloty szkoleniowe Politechniki Śląskiej
na płycie lotniska Aeroklubu w Gliwicach / fot. Maciej Mutwil

POLITECHNIKA ŚLĄSKA NA GALI FINAŁOWEJ „ZABRZAŃSKIEGO BIZNESPLANU 2019"

22.09.

Politechnikę Śląską podczas wydarzenia reprezento współorganizują (takie jak np. budowa Śląskiego Centrum In
wali: prof. Tomasz Trawiński - Prorektor ds. Infrastruk żynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu) stają się urze
czywistnieniem dewizy „Zabrze miastem nauki".
tury i Promocji, Małgorzata Sołtyńska-Rąb - Kierownik Biura
Karier Studenckich oraz Magdalena Letun-Łątka - Dyrektor Wsparcie dla młodych przedsiębiorców, w tym studentów
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Politechnika Śląska i absolwentów Politechniki Śląskiej, a także osób planujących
jest partnerem przedsięwzięcia.
założenie działalności gospodarczej, przyczynia się do rozwoju
— Kreatywność, pomysłowość, wytrwałość w dążeniu do przedsiębiorczości w mieście. W ramach współpracy z Biurem
celu, cierpliwość - to są niewątpliwie cechy, które sprzyjają Karier Studenckich Politechniki Śląskiej powołano Zabrzańskie
osiąganiu sukcesów. Te słowa opisują współpracę Politechni Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczelnia uczestniczy
ki Śląskiej i Miasta Zabrze. Życzę wszystkim w tych trudnych w jego działalności, zapewniając wsparcie merytoryczne.
czasach, które nas w różny sposób dotykają, abyśmy byli dla Konkurs „Zabrzański Biznesplan" jest ukierunkowany na uaktyw
siebie również wyrozumiali. Doświadczyliśmy spowolnienia nienie mieszkańców Zabrza w sferze gospodarczej i stworzenie do
w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego, ale nie brych warunków dla rozwoju małych i średnich firm. W tym roku
poddaliśmy się. Dzisiejsze wydarzenie jest dowodem na to, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane po raz siódmy.
stan epidemii nie spowodował zaniku myśli przedsiębiorczej.
Bądźmy kreatywni, pomysłowi, cierpliwi, wyrozumiali. Tego
wszystkiego Wam życzę i zapraszam do współpracy. Zawsze
możecie liczyć na wsparcie Politechniki Śląskiej — powiedział
podczas wystąpienia na uroczystej gali prof. T. Trawiński.

©

Współudział w przygotowaniu takich projektów, jak „Piknik
w rytmie firmy" czy „Zabrzański Biznesplan" to jeden z wielu
przejawów kooperacji realizowanej między Miastem Zabrze
a Politechniką Śląską. Nauka to kluczowy aspekt dla rozwoju
regionalnych przedsięwzięć, a inicjatywy, które obie jednostki
6

Laureaci i członkowie Kapituły konkursu / fot. Jadwiga Witek

W SKRÓCIE

PROJEKTY Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OTRZYMAŁY FINANSOWANIE Z NCBIR
Cztery projekty z Politechniki Śląskiej otrzymały finan
sowanie w ramach tegorocznej edycji Programu LIDER
prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W11. edycji konkursu do rozpatrzenia napłynęły 253 wnioski,
z czego zaledwie 60 zakwalifikowano do grona nagrodzonych.

Wśród autorów zwycięskich projektów znaleźli się: dr inż.
Maciej Sowa - „Opracowanie technologii formowania
anodowych powłok tlenkowych na stopach metali lekkich
na drodze plazmowej obróbki elektrolitycznej w kierunku
otrzymywania kompleksowych systemów zabezpieczenia
powierzchni"; dr hab. inż. Marcin Kozłowski - „Innowacyjne
rozwiązania dla szkła laminowanego mocowanego punkto
wo o zwiększonej nośności pokrytycznej"; dr inż. Alicja Kazek-Kęsik-„Technologia wytwarzania warstw hybrydowych

25.09.

na implantach tytanowych dedykowanych zwierzętom"; dr
inż. Krystian Radlak - „Zintegrowany system informatycz
ny do oceny bezpieczeństwa głębokich sieci neuronowych
w samochodach autonomicznych".

Program LIDER jest skierowany do doktorantów, nauczycieli
akademickich nieposiadających stopnia doktora oraz dokto
rów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień nauko
wy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Wnioskodawcy
mogli zgłaszać przedsięwzięcia dotyczące badań aplikacyjnych
bądź rozwojowych realizowanych we współpracy z jednostką
dydaktyczną lub badawczą.

Narodowe Centrum i
Badań i Rozwoju

PROFESOR ANDRZEJ KARBOWNIK HONOROWYM GÓRNIKIEM
AKADEMII GÓRNICZEJ WE FREIBERGU

25.09.

Wręczono tytuł Honorowego Górnika Akademii Gór rowego Górnika Akademii Górniczej dodatkowo podkre
niczej we Freibergu prof. Andrzejowi Karbownikowi, śla zasługi byłego rektora na rzecz rozwoju współpracy
między
Politechniką Śląską a Akademią we Freibergu,
Rektorowi Politechniki Śląskiej w latach 2008 - 2016. God

ność została przyznana w uznaniu wybitnych zasług Profeso a także współpracy między Polską a Republiką Fedaralną
Niemiec — dodał.
ra dla TU Bergakademie Freiberg.

©

Politechnikę Śląską podczas wydarzenia reprezentowali m.in.
JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Studenckich
i Kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz
oraz Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej prof. Franciszek Plewa. W ceremo
nii uczestniczyli również: prof. Rudolf Kawalla - Prorektor TU
Bergakademie Freiberg oraz były wicepremier Janusz Steinhoff.
W laudacji JM Rektor Politechniki Śląskiej przypomniał
o osiągnięciach prof. Andrzeja Karbownika w branży gór
niczej oraz działalności na rzecz Politechniki Śląskiej, któ
rą prof. A. Karbownik podejmował jako rektor w latach
2008 - 2016 m.in. w obszarze inwestycji infrastruktural
nych. — Jego działalność i ambicja w tym zakresie przy
czyniły się do unowocześnienia procesów dydaktycznych,
zapewnienia przestrzeni do wysokojakościowych badań
i przekształcenia oblicza kampusu Uczelni — podkreślił
w wystąpieniu JM prof. Arkadiusz Mężyk. — Tytuł Hono

ZRÓB KROK W STRONĘ KOMERCJALIZACJI
W trakcie transmitowanego na kanale CITT wydarzenia
odbyła się inauguracja projektu „Inkubator Innowacyj
ności 4.0" oraz prezentacja wyników projektu „Bony na inno
wacje dla MŚP" pod tytułem „Opracowanie nowego lub zna
cząco ulepszonego w stosunku do rozwiązań występujących
na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służą
cego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi
a serwerem zlokalizowanym w chmurze". Odrębnym punk
tem programu była prezentacja wyników prac realizowanych
przez naukowców Politechniki Śląskiej przy ścisłej współpracy
CITT w ramach projektu Tango 3.

®

W ostatnich 30 latach tytuł został przyznany 13 osobom przez
Rektora TU Bergakademie Freiberg prof. dr. K. Barbkechta.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Steinhoff, prof. Andrzej Karbownik, JM Rektor prof.
Arkadiusz Mężyk, prof. Rudolf Kawalla, Prorektor prof. Janusz Kotowicz, Prorek
tor prof. Wojciech Szkliniarz oraz prof. Marian Turek / fot. Maciej Mutwil

29.09.
Dofinansowanie badań, rozwój innowacyjnych projektów
o dużym potencjale rynkowym, zaangażowanie zespołu dla
osiągnięcia wyczekiwanego celu oraz rezultaty projektów to
kwestie poruszone w trakcie spotkania.
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my--------------------------------------------------------------------Aleksandra Weber

POLITECHNIKA ŚLĄSKA NA
EUROPEJSKIM KONGRESIE
GOSPODARCZYM 2020
Europejski Kongres Gospodarczy zainaugurowano 2 września w Katowicach. Co roku wydarzenie jest
okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy biznesem, przemysłem, nauką i administracją.
Politechnikę Śląską - jednego z partnerów instytucjonalnych - reprezentował prof. Tomasz Trawiński,
Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji.

12. Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) został poświęco
ny przemianom gospodarczo-społecznym, dotyczącym m.in.
szeroko rozumianej przedsiębiorczości i przemysłu, zrówno
ważonego rozwoju, wyzwań gospodarki w obliczu kryzysu,
ochrony środowiska, w tym planu Europejskiego Zielonego
Ładu, a także innowacji w kształceniu w odpowiedzi na wy
magania współczesnego rynku pracy.

— Kongres pozostał, mimo ograniczeń wynikających z pan
demii, szerokim, otwartym forum wymiany opinii i wiedzy
o polskiej i europejskiej gospodarce, z którego co roku płyną
wskazania zjawisk, trendów o kluczowym znaczeniu dla per
spektyw gospodarczego i społecznego rozwoju — powiedział
podczas inauguracji wydarzenia Wojciech Kuśpik, Prezes
PTWP, inicjator EEC.

Szczególne znaczenie Kongresu zorganizowanego w dobie
pandemii podkreślili także Marszałek Województwa Śląskie
go Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Katowice Marcin
Krupa, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Przedstawicie
le samorządu zwrócili uwagę na miejsce jego organizacji Śląsk, który jest przykładem dynamicznych zmian w obrębie
m.in. transformacji przemysłowej. — Oczekuję od tego kon
gresu bardzo wiele. Oczekuję twardych opinii na temat tego,
jak wygląda Śląsk, Polska, Europa. Jako region jesteśmy przed

milowym krokiem, który, mamy nadzieję, doprowadzi nas za
dekadę w nowe miejsce. Miejsce, w którym na Śląsku będzie
ekologicznie, w którym będą innowacyjny przemysł i miejsca
pracy, będziemy przyciągać młodych ludzi i wspólnie budo
wać markę regionu jako miejsca nowoczesnego — mówił
Marszałek Jakub Chełstowski.

— Jest to czas nowoczesnej gospodarki, w którym można
wyjść ze schematów. Można porzucić drogi, które w naszym
przekonaniu były wcześniej strefami komfortu. Dzisiaj może
my ten świat zmieniać trochę inaczej — podkreślił Wojewoda
Jarosław Wieczorek. — Jak tylko podołamy przeciwnościom
epidemii, to będziemy w stanie z nowym impulsem realizo
wać cele gospodarcze zarówno Polski, jak i świata.
Jednym z zagadnień poruszanych podczas Kongresu było
nowoczesne kształcenie, które powinno odpowiadać na wy
zwania współczesnej gospodarki. Podczas sesji pn. „Kadry
dla cybergospodarki" uczestnicy Kongresu wysłuchali rozmo
wy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciechem
Murdzkiem. W spotkaniu na żywo wzięli udział prof. Tomasz
Trawiński - Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji Politechni
ki Śląskiej, Łukasz Czajkowski - Dyrektor Generalny Software
Development Association, Łukasz Otta - Digital Transformation Director, Siemens Sp. z o.o., dr hab. inż. Paweł Śniatała

- Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki
Poznańskiej, Mateusz Wodejko - Wiceprezes Zarządu PERN
SA, Izabela Żmudka - Zastępca Dyrektora Narodoweego Cen
trum Badań i Rozwoju.

Dynamiczne zmiany związane z digitalizacją, cyfryzacją, cyberbezpieczeństwem oraz Przemysłem 4.0 wpływają nie
tylko na koncepcje przemysłu i biznesu, ale także modelu
drogi zawodowej i „pracownika przyszłości". W procesie
kształtowania odpowiednich kompetencji przyszłych kadr
inżynierskich uczestniczą szkoły wyższe. Politechnika Śląska
kładzie nacisk na bliską współpracę studentów z otoczeniem
społeczno-gospodarczym, która pozwala na wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań. Uczelnia realizuje to w ramach
studiów dualnych - do tej pory prowadzonych na 5 kierun
kach. — Formuła studiów dualnych jest odpowiedzią na to,
jak kształcić. To bardzo ścisła współpraca pomiędzy Uczelnią
a przedsiębiorcami, która stwarza warunki szybkiej reakcji na
potrzeby rynku. Studia dualne to 50 procent czasu studenta
spędzonego u pracodawcy. Trzeba zaprojektować dany kieru
nek, zidentyfikować potrzeby poprzez tzw. efekty kształcenia.
Definiując je, jesteśmy w stanie prawidłowo kształcić mło
dzież. Ta formuła studiów dualnych jest bardzo popularna
na naszej Uczelni, zarówno na kierunku mechatronika, trans
port, jak i fizyka przemysłowa — wyjaśnił podczas sesji prof.
Tomasz Trawiński, podkreślając, że nabywane przez studen
tów kompetencje to nie tylko wiedza z zakresu danej dzie
dziny nauk technicznych, ale także umiejętności zarządzania
projektem i pracy w grupie. — Bardzo poważnie traktujemy
sprawę współpracy studentów, którzy muszą się porozumieć
w kwestii tego, kto będzie kierownikiem projektu, zastępcą,
a kto będzie dostarczał materiały. Przede wszystkim uczą się,
jak zorganizować dzień pracy i jakie efekty są realizowane.
Myślę, że właśnie w tym kierunku poprzez kształcenie zo
rientowane projektowo i pracę w grupie jesteśmy w stanie
dostarczyć bardzo wartościowych pracowników dla wymaga
jącego współczesnego przemysłu - dodał prof. T. Trawiński.
Nowoczesna edukacja wymaga wykształcenia w absolwen
tach szkół oraz uczelni umiejętności, które pozwolą na pro
fesjonalne przygotowanie do podejmowanych zawodów,
a także na współpracę i wykorzystywanie twórcze sztucznej

inteligencji. — Jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Przede
wszystkim musimy określić to, co ma nam dać sztuczna in
teligencja: czy ma nas wspierać w życiu codziennym, poma
gać, przewidywać zagrożenia. Jestem przekonany, że nastąpi
sporo zmian w tym zakresie. Niektóre zawody zanikną. Bę
dzie to raczej proces, a nie rewolucja, ale musimy mieć to na
uwadze — powiedział Prorektor prof. T. Trawiński. — Jak pro
gramować sztuczną inteligencję? To jest całkowicie odrębne
zagadnienie. Bez współpracy z otoczeniem społeczno-gospo
darczym - z przedsiębiorcami, samorządem, z administracją
- nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie w spo
sób szczegółowy. Musimy razem zastanowić się nad tym, jak
budować odpowiednie kompetencje, aby dobrze zaprogra
mować sztuczną inteligencję.

Podążanie za trendami w sferze innowacyjnych technologii
wymaga zastosowania nowoczesnych prac badawczo-roz
wojowych. Dlatego też na polskich uczelniach otwierane są
nowe kierunki, spełniające wymagania zawodów przyszłości.
— Widzimy spore szanse dla Politechniki Śląskiej w zakresie
nowych specjalizacji związanych z medycyną, a także z trans
portem publicznym, e-mobilnością, elektromobilnością. Jest
też informatyka typowa, a także informatyka przemysłowa
i o profilu ogólnoakademickim, o profilu praktycznym, która
jest nastawiona na rozwiązywanie problemów związanych
z bezpieczeństwem w bankowości. To też bezpieczeństwo
i analiza danych, dużych zasobów danych, tzw. Big Data.—
wskazał prof. Tomasz Trawiński. — Jestem szczególnie zado
wolony z tego, że młodzież to rozumie, studenci bardzo kre
atywnie współpracują z naukowcami. Myślę, że na tym polu
silnego zaangażowania naszych studentów w projekty ba
dawcze Uczelnia będzie bazowała w niedalekiej przyszłości.
Po raz pierwszy Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) został
zorganizowany w 2008 roku. Każda z edycji zrzesza oraz an
gażuje przedstawicieli wielu sfer - m.in. biznesu, przemysłu,
nauki, administracji - włączając do wspólnego działania na
rzecz najważniejszych kwestii ekonomii, ochrony środowiska,
zarządzania, inwestycji, edukacji. Wydarzenie jest niezwykłą
okazją do poznania najnowszych trendów i zjawisk oddziału
jących na współczesną gospodarkę. ■
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□1/----------------------------------------------------------------Jadwiga Witek

OTWARTO PRACOWNIĘ BADAŃ
PSYCHOTECHNICZNYCH

Nowo otwarta pracownia posłuży profesjonalnym możliwościom diagnostycznym potencjału psycho
społecznego i sprawności psychoruchowej studentów. Projekt został zrealizowany przez Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

Co kryje się pod hasłem pracownia psychotechniczna?
Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ: Uruchomiliśmy
w naszym Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscypli
narnych pracownię o psychologicznym charakterze. Dzięki
projektowi mogliśmy zakupić licencję na 10 000 profesjonal
nych badań oceny sprawności psychoruchowej tzw. kandyda
tów do prac i pracowników. Oczywiście metody te są dedyko
wane naszym studentom. To jeden z najlepszych przykładów
profesjonalanych testów, dokładnie taki sam, jak w każdej pra
cowni psychotechnicznej, do której trafiają pracownicy, obli
gowani przepisami prawa do badań z uwagi na wykonywany
zawód. Są to na przykład operatorzy maszyn, kierowcy, osoby
wykonujące prace trudne i niebezpieczne. To bardzo kosz
towny pakiet diagnostyczny również dla osób wykonujących

zawody wysokiego ryzyka w przemyśle. Uwzględnia całość po
tencjału pracownika w zawodach zagrażających zdrowiu i życiu
(psychofizjologiczny i psychospołeczny). Cieszymy się, że mo
żemy przeprowadzić na tak dużą skalę w pełni profesjonalne
działania doradztwa zawodowego i personalnego w połącze
niu z naszym Talent Hub dla wszystkich zainteresowanych stu
dentów. Pozwalają one diagnozować indywidualny potencjał,
dając wiedzę o sobie samym, o tym, jak ukierunkować nie tylko
swoją drogę zawodową, ale również życiową.
Obecnie w naszym kraju badania tzw. zawodów wysokiego
ryzyka są obligatoryjne. Orzecznictwo psychologiczne w Pol
sce wskazuje wykonywane zawody przemysłu klasyfikowane
do tzw. zawodów trudnych i niebezpiecznych, zagrażających
zdrowiu i życiu, wymagających szczególnej sprawności psy
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chofizycznej, podlegające obowiązkowym badaniom w ra
mach medycyny pracy (na podstawie Rozporządzenia Mini
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psy
chofizycznej (Dz. U. 1996.62.287 z późniejszymi zmianami)
oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdro
wotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa
nych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 69.
332 z późniejszymi zmianami).

Tego typu diagnostykę, analogiczną do prowadzonych w pra
cowniach psychotechnicznych, studenci i pracownicy (bowiem
nie ma tu limitu) mogą wykonać u nas.
Co to za testy?

TEST2WORK to narzędzie do oceny sprawności psychorucho
wej kandydatów i pracowników. Jest kompaktowe, mobilne
i skalowalne, wykorzystuje technologię dotykową oraz Online.
Zapewnia upoważnionym użytkownikom pełne bezpieczeń
stwo i łatwy dostęp do administracji danych w ramach dużych
organizacji. Weryfikacja kandydatów do pracy, pracowników,
wszystkich osób badanych następuje pod kątem sprawności
psychomotorycznej oraz świadomości sytuacyjnej człowieka
jako wskaźnika bezpieczeństwa i efektywności pracy. Oceniane
są predyspozycje do pracy według norm i instrukcji wykonywa
nia zadań oraz pracy z nowoczesnymi technologiami.

Cubiks Factors został opracowany jako rozwiązanie możliwe do
wykorzystania na pierwszych etapach selekcji kandydatów, kie
dy zastosowanie bardziej zaawansowanych narzędzi nie było
by odpowiednie. Założenia teoretyczne kwestionariusza zosta
ły oparte o model sześciu czynników (factors), który powstał na
bazie Modelu Wielkiej Piątki. Długo mogłabym tu opowiadać
o samej metodzie, ale najważaniejsze to zrozumienie, że cechy
osobowości są powiązane z kompetencjami mającymi wpływ
na sukces osiągany na danym stanowisku, czyli w danej roli.
W teście jest możliwe wybranie profili stanowisk i sprawdze
nie, do którego profilu jest się najbardziej dopasowanym. Jest
też nietypowy raport rozwojowy, w którym każdy znajdzie nie
tylko stan, ale również wskazania na przyszłość, kierunki samo
doskonalenia. Znajdziemy w nim opis potencjalnych mocnych
stron i obszary wymagające rozwoju dla czynników „nastawie
nia na zadania", „na ludzi" i „motywacyjnych" oraz wskazówki
do samorozwoju, związane z kluczowymi mocnymi stronami
i obszarami wyzwań.

Wspomniała Pani również o Talent Hub funkcjonującym
w jednostce. Na czym będą polegały jego działania?

Uruchomiliśmy jeszcze jedną ważną dla nas ideę - wspierania
studenckich talentów w sekcji Talent Hub. To nie tylko kam
panie społeczne i konkursy dla uzdolnionych studentów, uła
twiające wejście na rynek pracy, przechodzenie „od inżyniera
do lidera" (to jedno z haseł przewodnich programu Rockwell
Automation, nad którym wspólnie pracujemy) czy też wspo
mniana wyżej możliwość ukierunkowania drogi zawodowej. To
Oceniamy dwa moduły: charak
również praca nad kompetencja
terystykę poznawczą i psycho
mi, o których coraz częściej mó
motoryczną. Ten pierwszy obszar
Ważne jest znać swój potencjał, swoją
wimy, czyli nad kompetencjami
jest definiowany jako zbiór predrogę i kierunek doskonalenia
przyszłości. Posiadajmy w naszej
dyspozycji umożliwiających two
uczelni bardzo prężnie działające
rzenie i utrzymanie prawidłowej
Biuro Karier, pracownię z diagnostyką na wręcz światowym
świadomości sytuacyjnej: postrzeganie i rozumienie istotnych
poziomie, pozwalającą na analizę „wszystkich potencjałów"
elementów otoczenia, selektywne przetwarzanie informacji
człowieka: psychospołecznego, sensomotorycznego, psycho
wzrokowej, przewidywanie zmian sytuacji w najbliższym cza
fizjologicznego i liderskiego. Ważny jest kluczowy moment
sie. Drugi moduł, czyli charakterystyka psychomotoryczna, jest
w karierze zawodowej młodego człowieka. To bardzo ważna
definiowany jako zbiór predyspozycji umożliwiających spraw
wiedza - znać swój potencjał, swoją drogę, kierunek dosko
ną i świadomą obsługę maszyn oraz urządzeń. Oceniam szyb
nalenia. Bardzo cieszymy się z tego, że mogliśmy uruchomić
kość reakcji, adekwatność reakcji, stabilność reakcji złożonych,
sekcję sprofilowaną na diagnostykę kompetencji, rozwijanie
koordynację wzrokowo-ruchową.
potencjału psychospołecznego i zawodowego studentów oraz
Dużym walorem dla osoby badanej jest otrzymywanie auto wsparcie utalentowanej młodzieży wspólnie z Katowicką Spe
matycznie generowanych raporty wraz z ich analizą. Wyni cjalną Strefą Ekonomiczną, która bardzo mocno zaangażowała
ki znormalizowano na dużych grupach (100 000 zbadanych się w tę inicjatywę, łącząc pracodawców z przyszłymi pracow
osób). To rzetelne i trafne narzędzie diagnostyczne, umożliwia nikami, którymi są nasi studenci. ■
jące szybką ocenę predyspozycji kandydatów i pracowników
do pracy na poszczególnych stanowiskach i świadomy dobór
stanowisk pod kątem efektywności pracy i dopasowania do
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego J
M
kariery zawodowej.
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A test dla liderów?
Zapewne myśli Pani o pakiecie Cubiks Factors, który pozwala
na ocenę preferowanego stylu pracy oraz czynników moty
wujących. Odzwierciedla obszary potrzebne do osiągnięcia
sukcesu w szerokim zakresie ról. To znakomity test bazujący
na unikalnym sześcioczynnikowym modelu osobowości, który
mierzy preferowany styl pracy, pozwala wybrać profil stanowi
ska i sprawdzić dopasowanie kandydatów. Polecam to krótkie
15-minutowe badanie!

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogło
szonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą
„DIALOG" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustano
wieniu programu pod nazwą „Dialog".

„Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów
Przemysłowych" finansowane w ramach programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG" w la
tach 2016-2019.
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Piotr Boroń, Marcin Lutyński

ZAWODY PRZEMYSŁOWE
Z PRZESZŁOŚCI W BADANIACH
Połączenie tradycji i nowoczesności na Politechnice Śląskiej przyjmuje wiele postaci. Uczelnia nie tylko
kształci w zawodach przyszłości, ale także poświęca wiele uwagi historycznym badaniom tej sfery. Zaj
muje się nimi Laboratorium Badań i Analiz Warunków Zawodów Przemysłowych, działające w ramach
Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych.
W
i

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

^DIALOG

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog". „Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Prze
mysłowych" finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG" w latach 2016-2019.

Pracownia badań i analiz zawodów przemysłowych okresu
preindustrialnego koncentruje się na warunkach, meto
dach i ustaleniu zasięgu czasowego pozyskiwania rud me
tali w rejonie tarnogórskim, a także identyfikacją zagrożeń
dla pozyskujących i przetwarzających poszczególne rodzaje
kopalin od prehistorii do pierwszej połowy XIX w.

i ołowiu na tym terenie rozpoczęto już na przełomie epo
ki brązu i epoki żelaza, czyli w VIII i VII wieku przed naszą
erą, o czym świadczą zabytki archeologiczne. Rudy żelaza
zaczęto wydobywać nieco później, zapewne około przeło
mu er. Do stworzenia katalogu aktywności dawnych górni
ków i hutników wykorzystano dawne mapy górnicze z końca
XVIII i początku XIX wieku, a zatem jeszcze sprzed okresu
przemysłowego. Na mapach tych dawni kartografowie sta
rali się nanieść wszystkie znane miejsca dawnego wydo
bycia kopalin, gdyż liczyli się z możliwością ich ponownej
eksploatacji przy zastosowaniu nowych technik wydobycia.

Analiza terenowych zabytków materialnych, a także śro
dowiska przyrodniczego wymaga kompleksowych badań
botaników, historyków, górników i geologów - specjalistów
reprezentujących Politechnikę Śląską i Uniwersytet Śląski,
przy ogromnym wsparciu Stowarzyszenia Miłośników Zie
mi Tarnogórskiej. Datowanie wieku wybranych wyrobisk Interesujące są także warunki życia i pracy dawnych gór
po wydobyciu kruszców czy też istniejących artefaktów jest ników i hutników. Jednym z istotnych problemów, z jakimi
prowadzone metodami izotopowymi. Botanicy przepro się borykali, było zanieczyszczenie gruntu i powietrza wokół
wadzają m.in. ocenę zróżnicowania zbiorowisk roślinnych i osad i miejsc produkcji. Proces wytopu ołowiu z galeny jest
torfowisk i ich otoczenia, historycy analizują warunki życia wyjątkowo toksyczny. Na podstawie kwerendy materiału hi
górników i hutników srebra i ołowiu w okresie przedindu- storycznego i archeologicznego wybrano kilka miejsc wydo
strialnym, a geolodzy zajmują się warunkami hydrogeolo bycia rud srebra i ołowiu oraz miejsca dawnego osadnictwa
gicznymi panującymi w okresie zaniechanej już eksploatacji. i pobrano stamtąd próbki gleby dla analizy zanieczyszczenie
metalami ciężkimi. Oczywiście można się także spodziewać
Prace poszczególnych zespołów badawczych, działających
tam
zanieczyszczeń z epoki przemysłowej, ale w kilku stano
w ramach pracowni, są zaawansowane i dają bardzo inte
wiskach
pobrano próbki do badań z miejsc, gdzie późniejsze
resujące wyniki. Historię rozwoju górnictwa i hutnictwa
zanieczyszczenia
raczej nie docierały. Tak było w przypad
na obszarze obejmującym rejon Tarnowskich Gór, Bytomia
ku
dwu
stanowisk
z Bytomia: spod kościoła św. Małgorza
i Piekar Śląskich bada zespół w składzie: dr hab. inż. Marcin
ty
oraz
spod
kościoła
św. Ducha. W przypadku kościoła św.
Lutyński, prof. PŚ, dr hab. inż. Agata Jakóbik-Kolon, dr hab.
Małgorzaty
mieliśmy
pewność,
że miejsce pobrania próbek
Piotr Boroń, prof. UŚ, i mgr Jarosław Święcicki.
znajdowało się pod budynkiem kościelnym co najmniej od
W wyniku badań tego zespołu stworzono katalog miejsc
połowy XVII wieku. Tymczasem okazało się, że te średnio
wydobycia rud metali na obszarze obecnych terenów Gór
wieczne czy wczesnonowożytne warstwy ziemi były tam za
nego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Pozyskiwanie srebra
nieczyszczone ołowiem w stopniu przekraczającym współ
czesne dopuszczalne stężenia dla gruntów przemysłowych
(wynosiły 700 mg/kg suchej masy).

Ukazuje to, w jak trudnych warunkach przyszło żyć ówcze
snym górnikom i hutnikom. W tych warunkach egzystowali
także ich najbliżsi, bo osady zlokalizowane były przy miej
scach wydobycia i przetwórstwa. Niestety, nie potrafimy
ustalić, jaka była średnia życia w dawniejszych wiekach,
choć da się to policzyć dla XVIII wieku.

Przykład mapy archiwalnej okolic Maciejkowic. Na mapie oznaczono Alter B.eierz
Bergbau, czyli stare wyrobiska po wydobyciu rudy ołowiu, oraz Alte Pingen - dawne
szyby, których przeznaczenie nie jest znane / fot. mat. autorów
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Analiza rozkładu zanieczyszczeń gleby na różnych stanowi
skach pozwoliła też na wstępne ustalenia dotyczące proce
su wydobycia, przetwórstwa i wytopu rud srebra i ołowiu.
Procesy przeróbki rud oparte były o proste, grawitacyjne
sposoby wzbogacania. Domyślamy się, że na XII wiecznej
osadzie w okolicach Siewierza rudy były oczyszczane w po
bliżu miejsc wydobycia, transportowane zapewne drogą
wodną do miejsca ich przetworzenia, a sam ołów i srebro
trafiały do ośrodka handlowo-administracyjnego. ■

JUBILEUSZ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (

Anna Mrowieć

NOWE EKSPONATY W IZBIE TRADYCJI
Niedawno do Izby Tradycji Politechniki Śląskiej trafiły cztery matryce, z których w pierwszych latach ist
nienia Uczelni wytwarzano metalowe znaczki, wpinane przez studentów w klapy marynarek. To niezwy
kle cenne historycznie eksponaty, które stanowiły inspirację do obecnego godła Politechniki Śląskiej.

Kilka lat temu piny, czyli małe, metalo
we znaczki wpinane w klapy marynarek,
wróciły do łask. Noszą je przedstawiciele
uczelni, firm, a nawet partii politycznych,
chcąc podkreślić swoje przywiązanie do
tradycji czy przynależność do danej or
ganizacji. Kiedyś znaczki w klapy mary
narek wpinali sobie również studenci,
pokazując, do jakiego koła lub stowa
rzyszenia należą. Kilka miesięcy temu
z jednym z pracowników Politechniki
Śląskiej skontaktowała się osoba, która
przypadkiem natrafiła na matryce me
talowych znaczków. Okazało się, że są to
matryce pinów popularnego „Braciaka",
czyli „Bratniej Pomocy" Studentów Po
litechniki Śląskiej, Koła Chemików oraz
Koła Studentów Wydziału Inżynieryj
no-Budowlanego, wszystkie wykonane
w 1946 roku.

Gruntownej ekspertyzy dokonał mgr
inż. Wiesław Bąba, rzeczoznawca
SITPH, SIMP, członek Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Śląskiej,
który od dawna zajmuje się badaniami
nad historią znaków identyfikacyjnych
Politechniki Śląskiej z lat 1945 - 1960.
W. Bąba przeanalizował dokumentację
historyczną oraz przeprowadził analizę
swoich bogatych zbiorów znaków Poli
techniki Śląskiej.

Dodatkowo matryce zbadał również mgr
inż. Paweł Woźniczka, absolwent Wy
działu Inżynierii Materiałowej i Metalu
rgii, kolekcjoner i znawca zabytkowych
narzędzi jubilerskich. Obaj rzeczoznawcy
uznali, że matryce są autentyczne. Ich
wartość materialna okazała się niska,
jednak dla Politechniki Śląskiej znacznie
ważniejsza jest ich wartość historyczna.
Ustalono między innymi, że znaczek Koła
Chemików używany był w bardzo mini
malnym stopniu, zaledwie przez kilka
miesięcy 1946 roku, gdyż już w kolejnym
roku studenci korzystali z innego pro
jektu. Widoczny jest na nim znak w po
staci pierścienia benzenu, w narożach
litery CH z napisem „Koło Chemików",
wewnątrz znajduje się palnik gazowy,

trójnóg i retorta. Zdaniem Pawła
Woźniczki, ma on największą war
tość artystyczną z uwagi na wzór
i precyzję wykonania. Przypuszczal
nie byłjedną z inspiracji do projektu
emblematu Wydziału Chemicznego
z 1958 roku.

Znaczki „Bratniej Pomocy" Stu
dentów
Politechniki
Śląskiej
z 1946 roku, wewnątrz których
widnieje orzeł śląski z przepaską,
zostały wykorzystane jako pierwo
wzór godła politechnicznego w la
tach 1957 - 1958. Były używane
jako mikroformy w latach 1946 1950, a obraz znaczka wykorzysty
wano w programach Politechniki
Śląskiej, pismach firmowych i pie
częciach „Bratniej Pomocy".
Znaczek Koła Studentów Wydziału
Inżynieryjno-Budowlanego tworzy
wieniec zębaty, wewnątrz znajduje
się orzeł z przepaską, otwarty cyr
kiel, a u dołu młotek. Nigdy go nie
używano, gdyż już w 1946 roku stu
denci wpinali w klapy swych mary
narek inny pin. Posłużył jedynie czę
ściowo jako pierwowzór emblematu
do późniejszego Wydziału Budow
nictwa Ogólnego i Przemysłowego.
Zdaniem Wiesława Bąby nie można
jednoznacznie stwierdzić, kto jest
wykonawcą projektu, jednak na
podstawie przekazu świadków moż
na przypuszczać, że byli nimi pra
cownicy działającej do 1939 roku
firmy Fabryka Galanterii Metalo
wej „Galmet" w Sosnowcu.

Jak podkreślają obaj rzeczoznaw
cy, matryce mają dużą wartość
historyczną i stanowią ciekawe
kolekcjonersko eksponaty. Ma
tryce wraz z odbitkami znacz
ków, które społecznie wykonał
Paweł Woźniczka, można oglą
dać w Izbie Tradycji Politechniki
Śląskiej, która mieści się na I pię
trze w budynku rektoratu przy ul.
Akademickiej 2a. ■
Matryce pinów/fot. Marek Batejko
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TEMAT NUMERU

Dominika Gnacek

OTWARCIE OGRODÓW NAUKI
W KATOWICKIM KAMPUSIE
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
29 września na Wydziale Transportu i inżynierii Lotniczej oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politech
niki Śląskiej w Katowicach miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnych, zazielenionych dziedzińców,
które będą służyć studentom, pracownikom Uczelni i wszystkim zainteresowanym jako przestrzeń rekre
acji, nauki i organizacji ważnych uroczystości. Przestrzeń określona mianem ogrodów nauki została przy
gotowana w ramach prac modernizacyjnych kampusu przy ulicy Zygmunta Krasińskiego w Katowicach.

W wydarzeniu z ramienia Politechniki Śląskiej uczestniczyli
JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. dr hab. inż.
Bogusław Łazarz - Prorektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. inż.
Wojciech Szkliniarz - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
dziekani wydziałów Transportu i Inżynierii Lotniczej, a także
Inżynierii Materiałowej: odpowiednio dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ, oraz dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ. Miasto
Katowice reprezentował Prezydent dr inż. Marcin Krupa.

— Zrealizowane przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotni
czej zadanie inwestycyjne „Kompleksowa rewitalizacja po
dwórza wokół kompleksu budynków przy ul. Krasińskiego
w Katowicach", diametralnie zmieniło wygląd i przeznaczenie
dziedzińców wewnętrznych w kampusie Politechniki Śląskiej
w Katowicach — powiedział Dziekan prof. P. Folęga.

Rewitalizacją objęto siedzibę Wydziału Transportu i Inżynierii
Lotniczej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej o łącznej po
wierzchni 5527,80 m kw. Inwestycja została sfinansowana ze
środków finansowych JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz z do
tacji Miasta Katowice, a jego wartość wyniosła prawie 2 min zł.

PRZYJAZNE MIEJSCE NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA

Przygotowanie terenów zielonych i miejsc rekreacji na wy
działowych dziedzińcach jest elementem planu przebudowy
kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Zygmunta Krasińskiego.
Celem zmian w obrębie tej części Katowic jest utworzenie
bezpiecznej i przyjaznej strefy, z której skorzystają nie tylko
studenci Uczelni, ale także mieszkańcy miasta i goście spoza
Katowic. Inicjatywa jest efektem współpracy Miasta Katowi
ce oraz Politechniki Śląskiej. — Przebudowa dziedzińców Wy
działu Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Inżynierii Materia
łowej pozwoliła na stworzenie dla studentów i pracowników
zielonych stref rekreacji oraz miejsc do pracy i wypoczynku.
Dodatkowo rosnąca zieleń - drzewa, ozdobne krzewy i kwia
ty - pozwoli zredukować zanieczyszczenia i hałas, służąc co
dziennemu odpoczynkowi. Stworzona przestrzeń będzie wy
korzystywana jako miejsce wydarzeń naukowo-kulturalnych,
uroczystości, a także posłuży innym aktywnościom na świe
żym powietrzu — dodał Dziekan prof. P. Folęga.
Strefy zielone zostały symbolicznie otwarte przez JM Rekto
ra oraz Prezydenta Miasta Katowice. Elementem ceremonii
14

było posadzenie drzewek. Następnie Dziekan prof. P. Folęga
oprowadził gości po dziedzińcach.
Nowoczesna inwestycja stała się również pretekstem do spoj
rzenia w przeszłość, a także na drogę, którą Politechnika Śląska
kroczy od lat. JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk przypomniał, że
wszystkie kampusy Politechniki Śląskiej zostały poddane me
tamorfozie, a obecna inwestycja stanowi jeden z przykładów
najnowszych działań Uczelni w tym zakresie. — To oczywiście
nie jest ostatnie słowo wypowiedziane w ramach tego projek
tu, ponieważ rozpoczynamy modernizację wewnątrz budynku
oraz odnawiamy elewację zewnętrzną. Jest to piękny, zabyt
kowy obiekt z lat 30. z historią sięgającą również okresu wo
jennego. Pięknym symbolem państwowości polskiej na Śląsku
jest znajdujący się w auli orzeł z koroną, który przez lata po wy
buchu drugiej wojny światowej po
zostawał zamurowany. Jest tu wiele
tajemnic, wiele tradycji. Będziemy
starali się upowszechniać historię
tego miejsca, a przede wszystkim
chcemy - patrząc w przyszłość stworzyć przestrzeń do nowocze
snego kształcenia i studiowania,
przyjazną dla wszystkich, którzy się
tutaj pojawią — zaznaczył Rektor.
WIELOETAPOWA INWESTYCJA

Pierwszym etapem przeprowa
dzanych działań był skierowany
do studentów konkurs na projek
ty zagospodarowania pasażu na
ul. Zygmunta Krasińskiego. Głów
nym założeniem wybranych wizu
alizacji było zapewnienie funkcji
rekreacyjnej oraz elementów ro
ślinnych, które współgrają z poło
żoną w bliskim sąsiedztwie Doliną
Trzech Stawów. Niemałe znaczenie
w budowaniu nowej przestrzeni
miała również poprawa bezpie
czeństwa jej użytkowników.

TEMAT NUMERU
Drugi z etapów objął rewitalizację wewnętrznych dziedzińców
Wydziałów: Inżynierii Materiałowej oraz Transportu i Inżynierii
Lotniczej, których przekształcenie jest oczywistą kontynuacją
rozwiązań zaproponowanych w pierwszym etapie. W prze
znaczonych dla studentów oraz pracowników zielonych stre
fach rekreacji zostaną umieszczone miejsca do pracy i wypo
czynku. Przede wszystkim jednak w politechnicznym ogrodzie
będzie kwitła nauka, dając możliwość spotkań w celu wymia
ny myśli akademickiej, inspiracji do działań i nawiązywania
badawczej współpracy. Jedną z najważniejszych wartości zrewitalizowanej strefy stanie się funkcja dydaktyczna - studenci
będą mogli uczyć się w zewnętrznych laboratoriach sterowa
nia ruchem kolejowym.

jest utworzenie strefy zamkniętej dla pojazdów. W tym celu
przeprowadzono analizy i badania poświęcone zmianie ru
chu i objazdom na pobliskim obszarze.

Ulica Krasińskiego, funkcjonująca analogicznie do dzielni
cy akademickiej w Gliwicach, będzie sprzyjała zaznaczeniu
obecności Politechniki Śląskiej w Katowicach. — Katowice
są silne i bogate obecnością szkół wyższych. I choć więk
szość uczelni śląskich ma swoją siedzibę w Katowicach, to
Politechnika jest takim małym wyjątkiem, bo mieści się
w Gliwicach. Bardzo się cieszę, że jest nam dane współpra
cować. Dzisiaj jest możliwość dalszego rozwoju tego miej
sca w Katowicach, tworząc tutaj kolejne kierunki zamiej
scowe. Tak też się stało w tym
roku - mamy po raz pierwszy
— Staramy się, aby wizerunek
W zielonych strefach rekreacji,
informatykę, na której studenci
Uczelni był jak najcieplejszy, ale
przeznaczonych dla studentów oraz
będą kształceni w dziedzinach
dążymy też do stworzenia jak naj
pracowników, zostaną umieszczone
IT. Bardzo mocno nam na tym
lepszej atmosfery dla studentów,
miejsca do pracy i wypoczynku
zależało z racji ukształtowanej
pracowników i wszystkich osób,
w nowoczesne technologie
które będą to miejsce odwiedzały.
Kiedyś znajdowały się tutaj różne obiekty gospodarcze. W tej polityki Miasta Katowice — podkreślił Prezydent Miasta
Katowice dr inż. M. Krupa. Współpraca Uczelni z Miastem
chwili liczymy na to, że będzie to świetne zaplecze socjalne dla
studentów, odgrodzone od ruchu ulicznego, od hałasu wielkie Katowice jest wieloobszarowa - obejmuje działania w za
kresie dydaktyki, badań, a także infrastruktury. Inwestycja
go miasta — podkreślił JM Rektor Politechniki Śląskiej.
dotycząca
ul. Zygmunta Krasińskiego i przebudowy kampu
Przeprowadzone w dziedzińcach prace umożliwią łatwy dostęp
su
Politechniki
Śląskiej korzystnie wpłynie na wzmocnienie
do infrastruktury kampusu - ich zakres objął wymianę utwar
prestiżu
Miasta,
a także pozwoli utożsamiać przestrzeń ze
dzonych nawierzchni wraz z aranżacją miejsc parkingowych
strefą
nauki
i
kultury.
Przebudowa obszaru przyniesie tak
dla osób z niepełnosprawnościami. Umieszczono także stojaki
że
wartości
dodane
mieszkańcom
Katowic oraz osobom
rowerowe, które pozwolą na wykorzystanie alternatywnych
wobec transportu samochodowego rozwiązań, np. skorzystania przyjezdnym i podróżującym. Nowoczesna przestrzeń po
służy rozwojowi wielu instytucji i usług, a utworzenie za
z usług wypożyczalni rowerów miejskich, także elektrycznych.
mkniętej dla ruchu samochodów strefy wpłynie na identy
fikację miejsca jako terenu odpowiadającego potrzebom
WSPÓŁPRACA Z MIASTEM KATOWICE
mieszkańców i sprzyjającego rozwiązaniom zrównoważo
Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego będzie zrealizowana nego transportu. ■
w trzecim etapie działań. Jednym z planowanych rozwiązań

OSIĄGNIĘCIA NAUKOW

Dominika Gnacek

PROJEKTY Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W PROGRAMIE NARODOWEJ AGENCJI
PROGRAMU ERASMUS+

Dwa projekty koordynowane przez naukowców z Politechniki Śląskiej uzyskały dofinansowanie w ra
mach akcji 2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Konkurs był organizowany
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Wśród 65 zgłoszeń 46 zostało zatwierdzonych do dofinanso
wania, w tym 12 na liście rezerwowej. W gronie beneficjen
tów programu znaleźli się naukowcy z Wydziału Organizacji
i Zarządzania oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpie
czeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Wydziale Organizacji i Zarządzania. — Projekt ma na celu
opracowanie innowacyjnego narzędzia edukacyjnego z za
kresu fizjoterapii chodu, opartego na nowoczesnych rozwią
zaniach cyfrowych. Narzędzie będzie intuicyjne w obsłudze,
a treści szkoleniowe łatwe do zrozumienia dzięki zastoso
waniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Materiały szkoleniowe będą bazować na
cyfrowych grach edukacyjnych i środowisku wirtualnej rze
czywistości — wyjaśnia dr inż. Joanna Bartnicka.

INNOWACYJNE NARZĘDZIE SZKOLENIOWE DLA FI
ZJOTERAPEUTÓW
Koordynatorem „Smart learning for gait physiotherapy a standardized tool for health higher education in Europę"
jest dr inż. Joanna Bartnicka, Prodziekan ds. Kształcenia na
Dr inż. Joanna Bartnicka /fot. arch. prywatne

i

Naukowcy posługują się nazwą „SMARTherapy+", ozna
czającą narzędzie szkoleniowe i odzwierciedlające jego
unikatowe cechy. — Główną zaletą produktu będzie nauka
oparta na wielowymiarowych i interaktywnych scenariu
szach procesu fizjoterapii chodu opracowanych na podsta
wie utworzonej bazy studium przypadków. Planowane jest
uwzględnienie 20 różnych chodów z zakresu neurologii,
ortopedii, chorób wieku rozwojowego i geriatrii — wska
zuje Prodziekan dr inż. Joanna Bartnicka. Jak wyjaśnia,
projekt wychodzi naprzeciw narastającym potrzebom.
W krajach unijnych brakuje europejskich standardów
profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty zapewniających
maksymalne bezpieczeństwo i wysoką jakość terapii na
tym samym poziomie. Nie ma ponadto ogólnodostępnych
i ustandaryzowanych materiałów dydaktycznych dotyczą
cych tej tematyki. Można za to zaobserwować pojawienie
się i nasilenie kilku zjawisk, związanych bezpośrednio lub
pośrednio z taką problematyką: siedzący tryb funkcjono
wania, starzejące się społeczeństwo i wzrost liczby przy
padków chorobowych. — Siedzący tryb życia prowadzi do
mechanicznych przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, a następnie do powstawania tzw. zespołów bólo
wych. Ponadto badania ujawniły, że częstość występowa
nia zaburzeń chodu i równowagi lawinowo wzrasta wraz
z wiekiem, tj. od około 10% w wieku 60-69 lat do ponad
60% w wieku powyżej 80 lat — wyjaśnia dr inż. J. Bartnic
ka. — U osób dorosłych rehabilitacja chodu jest wynikiem
takich chorób, jak udar, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjne, urazy kręgosłupa, choroby
błędnika, choroby ortopedyczne (np. zapalenie stawów,
choroby zapalne stawów), choroby wewnętrzne, (np.
miażdżyca kończyn, stopa cukrzycowa) — mówi. Problemy
dotyczyć mogą również dzieci. Intensywna i profesjonal
na rehabilitacja wymagana jest wówczas np. w przypadku
chodu na palcach, chodu asymetrycznego, porażeń mó
zgowych, postępującej dystrofii mięśniowej DMP, a także

urazów czaszkowo-mózgowych oraz wad stopy i kończyn
dolnych.
Narzędzie szkoleniowe SMARTherapy+ będzie mogło
stać się elementem procedur terapeutycznych, dostoso
wanych do indywidualnych potrzeb i wykonanych przez
profesjonalnie wyszkolonych fizjoterapeutów. — Benefi
cjentami projektu są nauczyciele akademiccy w zakresie
fizjoterapii, studenci fizjoterapii, lekarze. Instytucjonalnie
są to uczelnie medyczne i wychowania fizycznego, oferu
jące kierunki i specjalności w zakresie fizjoterapii. Doce
lowo beneficjentami projektu są pacjenci z zaburzeniami
chodu — podkreśla badaczka.

Projekt realizowany jest w skali międzynarodowej we
współpracy z Universitat zu Lubeck (Niemcy), Fondazione
Politecnico di Milano (Włochy) oraz Akademią Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. — Politech
nika Śląska jest koordynatorem projektu oraz realizatorem
części zadań związanych z opracowaniem technicznym
i merytorycznym narzędzia edukacyjnego SMARTherapy+
— mówi dr inż. Joanna Bartnicka. W skład politechnicznego
zespołu wchodzą także dr inż. Katarzyna Mleczko, mgr inż.
Patrycja Kabiesz oraz mgr Agnieszka Ziętkiewicz.

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEMYŚLE
WYDOBYWCZYM
Również drugi z projektów, któremu przyznano dofinanso
wanie, jako swój cel zakłada stworzenie narzędzia szkole
niowego, z którego będą mogli korzystać studenci. Projekt
pt. „Strategie partnership for fostering circular economy
approach in extractive industry related study programme"
(„Partnerstwo strategiczne na rzecz promowania podejścia
opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym w progra
mach studiów związanych z przemysłem wydobywczym")
jest koordynowany przez dr. hab. inż. Marcina Lutyńskiego, prof. PŚ, pracującego na Wydziale Górnictwa, Inżynie
rii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki
Śląskiej. — Dążymy do opracowania kompleksowej plat
formy szkoleniowej, która będzie pomocna w modyfikacji
i aktualizacji programów edukacyjnych związanych z prze
mysłem wydobywczym o najnowszą i praktyczną wiedzę.
Wiedza ta jest związana z efektywnym zastosowaniem
zasad gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (ang.
circular economy) — wyjaśnia naukowiec.

Przedsięwzięcie stanowi przykład współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym, a także współpracy w skali mię
dzyuczelnianej. Jego partnerami są: Montanuniversitaet Leoben (Austria), TU Delft (Holandia), Universidad Politecnica
de Madrid (Hiszpania) oraz Technical University of Tallin
(Estonia). — Niezmiernie istotnym wsparciem projektu jest
udział dwóch partnerów przemysłowych JSW Innowacje
S.A. oraz COBANTGroup S.A., a także organizacji pozarządo
wej Polskiego Towarzystwa Gospodarki Obiegu Zamknięte
go. Skład konsorcjum pozwala na bardzo szerokie podejście
do problematyki gospodarki odpadami w przemyśle wy
dobywczym, zaczynając od kopalin energetycznych, w tym
ropy, gazu, łupków bitumicznych i węgla, kończąc na ko
palinach pospolitych oraz metalicznych — podkreśla prof.
Marcin Lutyński. — Realizacja projektu pozwoli stworzyć
europejską platformę, której efekty będą mogły być łatwo
transponowane do programów nauczania szkół wyższych.

Umożliwi też zacieśnienie współpracy Politechniki Śląskiej
z uczelniami europejskimi o podobnym profilu nauczania
przy jednoczesnym wsparciu firm stosujących innowacyjne
rozwiązania procesowe. W przyszłości pozwoli to na kształ
cenie inżynierów, którzy zostaną zaznajomieni z koncepcją
gospodarki o obiegu zamkniętym i będą potrafili ją zastoso
wać dla dobra Europy — dodaje.
O KONKURSIE

Projekty zgłaszane w ramach akcji 2 realizowanej przez
Narodową Agencję Programu Erasmus+ miały cechować
się ukierunkowaniem na modernizację oferty dydaktycz
nej w szkolnictwie wyższym, odzwierciedlając zapotrze
bowanie w skali społecznej i gospodarczej z zachowaniem
najwyższej jakości kształcenia. Przedsięwzięcia, o których
dofinansowanie można było wnioskować, mają charakter
„Partnerstw strategicznych", co oznacza, że są realizowane
przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych państw. Szcze
gólną rolę w tak rozumianych konsorcjach pełni ta insty
tucja, która została wybrana na koordynatora - w imieniu
swoich partnerów składa bowiem wniosek. Kryteria oceny
wniosków obejmowały istotność przedsięwzięcia, jakość
prezentacji projektu i jego możliwości wdrożeniowych,
interdyscyplinarność zaangażowanych stron, potencjalny
wpływ na społeczeństwo oraz plany rozpowszechniania.
Najwyższa przyznana kwota dofinansowania w konkursie
osiągnęła wysokość niemal 500 tysięcy euro.
Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ / fot. Maciej Mutwil
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MATEMATYKA TO JĘZYK,
KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ FIZYKA
Laureat pierwszego stopnia dwóch dziedzin konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej". Absolwent klasy
politechnicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka oraz student informatyki na Wydziale Au
tomatyki, Elektroniki i Informatyki. W „Biuletynie Politechniki Śląskiej" Wojciech Ptaś opowiada o tym, jak zami
łowanie do nauki i wypracowanie nawyku uczenia się pomogło mu dostać się na Politechnikę Śląską.

Wziął Pan udział w dwóch dziedzinach konkursu „O złoty indeks
Politechniki Śląskiej": matematyka i fizyka. Czym są dla Pana te
konkretne obszary wiedzy?

głem sam, za pomocą przyrządów, których nie mam w domu ani nie
miałem w szkole, poeksperymentować i wykonać kilka doświadczeń.

To trudne pytanie. Matematyka to dla mnie pewien klucz, za pomo
cą którego jestem w stanie zrozumieć, jak działa świat, który mnie
otacza. To bardzo pomocne narzędzie, rozwiązanie problemów.
Logika, pewien schemat działań, sposób myślenia, zapisu, pewien
język, którym możemy się porozumieć. A fizyka jest dla mnie taką
dziedziną, która wykorzystuje ten język matematyki do opisu świata
pod pewnymi fizycznymi względami. Jestem pod wrażeniem dzisiej
szej techniki, inżynierii - tego, do czego udało nam się dojść, co osią
gnęliśmy jako ludzkość. Jestem ciekaw, jak to działa. Chciałbym być
świadomym użytkownikiem wszystkich tych dobrodziejstw techniki,
z których mogę korzystać.

Jakie to były doświadczenia?

A czym jest informatyka, którą zamierza Pan studiować?

Na pewno trzeba mieć w sobie smykałkę czy zamiłowanie do danej
dziedziny, ale staram się również podkreślać, że uważam, że każdy
sukces można zbudować ciężką pracą. Nie chcę, żeby to brzmiało
bardzo patetycznie czy jak chwalenie się, ale jestem przekonany, że
każdy byłby w stanie osiągnąć dobry wynik. To po prostu jest kwestia
przyłożenia się, dania z siebie wszystkiego i ciężkiej pracy. To działa
na każdym szczeblu: zarówno w szkole podstawowej, gdy przerabia
łem egzamin z poprzednich lat, tak samo w gimnazjum i uważam, że
tak samo teraz. Porządne przygotowanie się i opanowanie tego, co
jest od nas wymagane, świeżość umysłu, otwartość na nowe rozwią
zania, schematy, problemy - na pewno się przydają.

Informatyka to dla mnie absolutnie podstawowa dziedzina dzi
siejszego świata, bez której nie wyobrażam sobie obecnie funk
cjonowania. Nieodwracalnie zmieniła moje życie, moich rodziców,
wszystkich których znam. Uważam, że na lepsze. Chciałbym dalej
działać w tej dziedzinie, być jak najlepszym w niej i za jej pomocą
zmieniać świat.

To szczytne zamierzenia. Kto miał wpływ na Pana zaintereso
wania - czy powstały samoistnie, czy to wpływ kogoś z najbliż
szego otoczenia?

Na pewno dużo zawdzięczam nauczycielom każdego etapu mo
jego nauczania, bo to dzięki nim mogłem się tak rozwijać. Moi
rodzice również mnie motywowali w tym, w czym sam miałem
ochotę się realizować. Przyznam się szczerze, że nie miałem ni
gdy zbyt dużych problemów w tych dziedzinach. To przyszło na
turalnie: wraz z zainteresowaniem, z nakładem pracy szło coraz
większe zaangażowanie.
Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej" pozwala na jeszcze
większe rozwijanie wiedzy, jeszcze większe przygotowanie, rów
nież w atmosferze samodzielności. Co zyskał Pan dzięki konkursowi
- oczywiście oprócz możliwości przyjęcia na studia bez konieczno
ści uczestnictwa w tradycyjnym postępowaniu rekrutacyjnym?
Na pewno mogłem spojrzeć z innej strony na przedmiot, w którym
startowałem, na matematykę czy fizykę. Zadania różniły się od tych,
które rozwiązujemy w szkole czy tych, które rozwiązywałem, przygo
towując się do matury. To była miła odskocznia - uwolnić się trochę
od schematów, którymi byłem otaczany przez całe liceum. Byłem
również bardzo zadowolony z tych przygotowań, które oferowała
Politechnika Śląska. Uczestniczyłem w nich przed konkursem z fizyki.
Tam na pewno bardzo dużo dała mi ta część doświadczalna, kiedy mo
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Wyznaczaliśmy, kalibrowaliśmy pomiar temperatury pomieszczenia
za pomocą termoparyi pewnych oporników, których opór elektrycz
ny zależy właśnie od jej stopnia. Za pomocą tych oporników budo
waliśmy model, pomagając określić temperaturę w pomieszczeniu.

To nie pierwszy raz, kiedy wykazuje się Pan ambicją i dzięki swoim
uzdolnieniom ma możliwość skorzystania z pewnej ulgi egzami
nacyjnej czy rekrutacyjnej. Był Pan zwolniony z egzaminu szóstoklasisty i z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Jaka
jest recepta na sukces?

Samodzielna praca to dobre przygotowanie do studiów. W jaki
sposób się Pan motywuje do tego, by zrobić coś więcej, zanim
jeszcze obowiązki nas dogonią?
Myślę, że to kwestia narzucenia sobie pewnej rutyny. W momen
cie, gdy stało się dla mnie normalne, że wykonuję dziennie tyle i tyle
zadań, tyle i tyle czasu dziennie poświęcam na pracę, to z każdym
dniem przychodziło to coraz łatwiej, nie miałem z tym problemów.
Myślę, że również dobrze jest, gdy ludzie w naszym środowisku ro
zumieją to, co robimy, i doceniają. Moi znajomi również podchodzili
do tego konkursu, nie wszystkim udało się co prawda dojść do fi
nału, ale wszyscy rozumieli, jeśli akurat nie miałem czasu pogadać
z nimi czy gdzieś wyskoczyć.
Chciałbym bardzo polecić wszystkim ten konkurs, bo nie jest tak
straszny jak matura - tak mi się przynajmniej wydaje - a naprawdę
potem można poczuć dużą ulgę. Człowiek spokojniej podchodzi do
wyników maturalnych, gdy wie, że już nie musi martwić się tym, czy
starczy mu procentów, aby dostać się na wymarzone studia. Czekam
na rozpoczęcie roku akademickiego z niecierpliwością i jestem cie
kaw, co przyniesie następny etap w moim życiu.

Mam nadzieję, że wiele dobrego i wiele kolejnych sukcesów. Bar
dzo dziękuję za tą rozmowę. ■
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I KONFERENCJA
SPRAWOZDAWCZA UCZELNI
BADAWCZYCH W POLSCE
W dniach od 15 do 16 września odbyła się I Konferencja sprawozdawcza uczelni badawczych w Pol
sce. Dotychczasowe dokonania w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"
przedstawili JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. Marek Pawełczyk.

Politechnika Śląska uczestniczy
ła w panelu V „lnvesting in human Capital: from students to
senior researchers", który odbył
się 16 września.
Tematyka konferencji była zwią
zana z inicjatywami i przedsię
wzięciami, które udało się po
szczególnym szkołom wyższym
wdrożyć w ramach otrzymanych
środków. Dyskusje i wystąpienia
zostały poprowadzone w języku
angielskim, a całość transmito
wana była za pośrednictwem
platformy Meetingl5. Czat do
stępny w ramach strony pozwo
lił na przekazywanie pytań od
uczestników.
W wydarzeniu wzięli udział
m.in. Minister Nauki i Szkolnic
twa Wyższego Wojciech Murdzek, podsekretarz stanu w Mi
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dr Anna Budzanowska, Prezes Zarządu Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej
Żylicz, przedstawiciele między
narodowego zespołu ekspertów
oceniającego wnioski konkur
sowe, w tym Przewodniczący
prof. Lauritz Holm-Nielsen oraz
reprezentanci
nagrodzonych
uczelni.

Dwudniowe wydarzenie, orga
nizowane w ramach inicjatywy
NKN FORUM, zostało przygo
towane przez Ministerstwo Na
uki i Szkolnictwa Wyższego we
współpracy z Uniwersytetem
Warszawskim. ■
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POLITECHNIKA SLĄSKA WSPIERA
BIAŁORUSINÓW
W związku z aktualną, skomplikowaną sytuacją na Białorusi, Politechnika Śląska w dowód solidarności
i wsparcia dla ambicji edukacyjnych białoruskiej młodzieży uruchomiła specjalny program skierowany do
50 młodych obywateli Białorusi - aktualnie studiujących i tych, którzy zechcą podjąć studia na dostęp
nych w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej kierunkach prowadzonych w języku polskim i angielskim.

(|||)
W ramach programu Politechnika Śląska zapewni studen
tom dogodne i dostosowane do sytuacji warunki rekruta
cji, a także pokrycie kosztów studiów w bieżącym roku aka
demickim. Studenci z Białorusi otrzymają także wsparcie
socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością, bez
płatne zakwaterowanie w domu studenckim, elastyczne
i atrakcyjne warunki studiowania, pomoc kadry akademic
kiej oraz studentów polskich i zagranicznych. Politechnika
zapewni również wsparcie informacyjne i psychologiczne,
pomoc w rozwoju indywidualnym oraz w znalezieniu pra
cy, a także bezpłatne zajęcia z języka polskiego.

języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2. Po
nadto nie mogą korzystać z innych zwolnień sformułowa
nych na podstawie odrębnych przepisów.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA - PROCEDURA
WNIOSKOWANIA

Więcej informacji można uzyskać w Admission Office. Pro
simy o kontakt telefoniczny (+48) 32 237 16 90 lub mailowo na adres: study@polsl.pl ■

Kryteria, jakie musi spełnić student ubiegający się o zwol
nienie z opłat za usługi edukacyjne, różnicują się w zależ
ności od realizowanego etapu studiów.
Studenci pierwszego roku chcący dołączyć do grona bene
ficjentów akcji „Politechnika Śląska wspiera Białorusinów"
muszą studiować stacjonarnie oraz deklarować znajomość
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Studenci wyższych lat studiów muszą posiadać średnią
ocen za poprzedni rok akademicki wyższą lub równą 4,3,
ważną wizę, kartę pobytu lub inny dokument uprawniający
do przebywania na terenie Polski oraz kontynuować naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zwolnienia
z opłat za studia obywateli Białorusi w ramach akcji „Po
litechnika Śląska wspiera Białorusinów" zostały opubliko
wane w Zarządzeniu nr 207/2020 Rektora Politechniki
Śląskiej z dnia 30 września 2020 r.
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THE SILESIAN UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY SUPPORTS
THE BELARUSIANS

Due to the current, complicated situation in Belarus, the Silesian University of Technology, in solidarity and
support for the educational ambitions of Belarusian youth, launched a special programme addressed to 50
young Belarusian citizens - who are currently studying and to those who would like to study in the fields of
study available in the educational offer of the Silesian University of Technology in Polish and English.

As part of the programme, the Silesian University of Tech
nology will provide students with convenient recruitment
conditions, adjusted to the situation, as well as will cover
the costs of studies in the current academic year. Students
from Belarus will also receive social support, scholarships
for persons with disabilities, free accommodation in a stu
dent dormitory, flexible and attractive study conditions,
assistance from the academic Staff, Polish and foreign stu
dents. The University will also provide information and psychological support, assistance in individual development,
job seeking and free of charge Polish language classes.
EXEMPTION FROM TUITION FEES - APPLICATION
PROCEDURĘ

The criteria to be met by a student applying for an exemption from tuition fees for educational services vary according to the year of study.

First year students who want to join the group of benefi-

ciaries ofthe programme "Silesian University of Technolo
gy supports the Belarusians" need to be full-time students
who declare Polish or English language proficiency at the
level of at least B2. Moreover, they cannot benefit from any
other exemptions, specified in separate regulations.
Students of second and further years of studies need to
have an average grade for the previous academic year higher or equal to 4.3, a valid visa, residence card or other document authorizing them to stay in Poland and to continue
their studies.

Detailed information regarding regulations for exemption
from tuition fee for Belarusian citizens within the pro
gramme "Silesian University of Technology supports the
Belarusians" was published in the Ordinance No 207/2020
of the Rector of the Silesian University of Technology of 30
September 2020.
For morę information, contact our Admission Office by
phone (+48) 32 237 16 90 or by e-mail at: study@polsl.plu

THE SILESIAN UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY SUPPORTS
THE BELARUSIANS
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Dominika Gnacek

PROF. ARKADIUSZ MĘŻYK
„PROMOTOREM POLSKI"
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk znalazł się w gronie laureatów tegorocznego ty
tułu „Promotor Polski". Wyróżnienie zostało wręczone 3 września podczas XII Europejskiego Kongresu
Gospodarczego EEC w Katowicach.

W ceremonii wzięli udział prof. Jerzy Buzek - poseł do Par
lamentu Europejskiego, Krzysztof Przybył - Prezes Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego, Beata Białowąs-członek Za
rządu Województwa Śląskiego oraz Wojciech Kuśpik- przed
stawiciel organizatora EKG (EEC), prezes PTWP.

Uroczystość wręczenia wyróżnień od 2017 roku stanowi
stały punkt programu Europejskiego Kongresu Gospodar
czego. Wówczas Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ustanowiła tytuł „Promotora Polski". Odznaczenie akcentuje
wyjątkowy wkład laureatów w kształtowanie pozytywnego
wizerunku kraju. Jak tłumaczą organizatorzy: „markę Polska
współtworzą nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także
- a może przede wszystkim - ludzie".
— Politechnika Śląska. Nasza największa uczelnia na południu
Polski, niemal chyba największa w Polsce, z ogromnym do
robkiem. Pan Arkadiusz Mężyk został po raz drugi rektorem,
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wybrany na kolejną kadencję — powiedział podczas uroczy
stej gali prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskie
go. — Gratulujemy! Nie będę wymieniał listy rad naukowych,
artykułów czy uczelni, z którymi współpracuje Pan Rektor.
Poza tym reprezentuje taki prawdziwy Śląsk - urodzony
w Wodzisławiu, uczył się w Cieszynie. A potem przyjechał do
Gliwic. Natomiast w Katowicach jest bardzo często, bo jest to
stolica regionu.

— Serdeczne gratulacje dla laureatów i laureatki. Bardzo cie
szymy się z takiego wyboru — podkreślił Wojciech Kuśpik,
Prezes PTWP. — Chciałem również podziękować fundacji
„Teraz Polska". Przez organizację Kongresu w tym roku chcieliśmy pokazać, że potrzebujemy z zachowaniem wszystkich
zasad bezpieczeństwa wrócić do normalności.

To dokonania naukowe i międzynarodowe osiągnięcia Poli
techniki Śląskiej stały się podstawą dla przyznania nagrody

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW
Rektorowi prof. A. Mężykowi. Sukcesy te - oceniane w per
spektywie kilku lat, a więc w okresie pokrywającym się z pierw
szą kadencją JM Rektora - zostały uznane za istotne kompo
nenty propagowania dobrego wizerunku marki narodowej.

zowanie innowacyjnych projektów, współpracę z przed
siębiorstwami oraz promowanie polskiego szkolnictwa
wyższego".

Wśród dotychczasowych ślą
— Nie sądziłam, że będę miała
skich laureatów wyróżnienia
zaszczyt wręczyć trzem osobom
„Promotor Polski" są: prof. Ma
„Promotor Polski" akcentuje wyjątkowy
statuetkę „Promotora Polski".
rian Zembala, Teresa Mokrysz,
Dla mnie to tak naprawdę rów
wkład laureatów w kształtowanie
Marcin
Wyrostek,
Joanna
nież Promotor Śląska. Serdecz
Wnuk-Nazarowa, Małgorzata
pozytywnego wizerunku kraju
nie gratuluję i cieszę się, że firmy
Mańka-Szulik, Tadeusz Doze Śląska odnoszą takie sukcesy
nocik, Paweł Buszman, Alicja
— powiedziała Beata Białowąs,
Knast, Tomasz Konior i Artur
Członek Zarządu Województwa Śląskiego. — Chcę podkre Rojek. W tegorocznej edycji oprócz JM Rektora Politech
ślić, że to, co zrobiła Politechnika Śląska w sytuacji pandemii, niki Śląskiej tytuł otrzymali: Sonia Draga - Prezes Grupy
pozwoliło usprawnić pracę. Dzięki Państwu widzimy, jak moc Wydawniczej oraz Piotr Uszok- były prezydent Katowic.
no wszystkie dziedziny życia i gospodarki są ze sobą powią Ceremonia wręczenia tytułu „Promotor Polski" podczas
zane, bo wszyscy pracujemy dla drugiego człowieka, naszej
Europejskiego Kongresu Gospodarczego posiada swoje
małej ojczyzny i Polski.
odpowiedniki również w innych regionach kraju - wyróż
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— Wyróżnienie „Promotor Polski", którym zostałem dziś
uhonorowany, to ogromny sukces przede wszystkim
Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej - Uczelni,
która w ostatnim czasie rozwija się bardzo intensywnie.
Mamy ambitne plany: międzynarodową rozpoznawalność,
doskonałe kształcenie i badania naukowe. Do tego zmie
rzamy — mówił podczas uroczystej gali JM Rektor prof. Ar
kadiusz Mężyk. — To z jednej strony ogromne wyróżnienie,
ale także zobowiązanie. Przede wszystkim to bardzo pre
stiżowa marka „Teraz Polska" - godło, któ
re od wielu lat jest rozpoznawalnym zna
kiem, sygnującym najciekawsze produkty
polskiej myśli technicznej. Jest również
synonimem sukcesu polskich produktów.
Bardzo dziękuję Kapitule i serdecznie gra
tuluję wszystkim Laureatom.

Wzrost umiędzynarodowienia Uczel
ni jest jednym z głównych zadań, któ
re zostały zdefiniowane na najbliższą
kadencję 2020 - 2024, a także jednym
z celów, do których Politechnika Śląska
dąży jako uczelnia badawcza. W 2019
roku Politechnika Śląska trafiła do elitar
nego grona 10 laureatów konkursu Mi
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Ba
dawcza". Uczelnia jest obecna również
w renomowanych zestawieniach klasy
fikujących szkoły wyższe w skali świata
i Europy. W 2020 roku po raz pierwszy
znalazła się w prestiżowym międzyna
rodowym rankingu QS World University
Rankings. Uplasowała się w nim w prze
dziale miejsc 801-1000, wyprzedzona
jedynie przez Politechnikę Warszawską
(pod względem pozycji polskich uczelni
technicznych). Politechnika Śląska znaj
duje się również wśród laureatów 2.
konkursu Uniwersytetów Europejskich.
Pod kierunkiem prof. Mężyka Politech
nika Śląska otrzymała także tytuł Madę
in Poland 2020 „za istotny wpływ na roz
wój gospodarki narodowej poprzez reali-

nienia są przyznawane podczas regionalnych kongresów
i wydarzeń biznesowych: Wschodniego Kongresu Gospo
darczego na Podlasiu, Welconomy Forum in Toruń oraz
Baltic Business Forum na Pomorzu Zachodnim.

Pomysłodawca i inicjator tytułu „Promotor Polski" - Funda
cja Polskiego Godła Promocyjnego - jest także organizato
rem konkursu „Teraz Polska", podczas którego przyznawane
jest godło pod tą samą nazwą, definiujące walory jakościowe
oraz wartość produktów, usług, gmin i przedsięwzięć.

Statuetka „Promotor Polski 2020" / fot. Maciej Mutwil

1EM2 POLSKA

prof., Arkadiusz Mężyk
PROMOTOR POLSKI 2020
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Jadwiga Witek

NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
STUDENCI UCZĄ SIĘ
PRZEZ ROZWIĄZYWANIE
RZECZYWISTYCH PROBLEMÓW
Nowoczesne podejście do kształcenia na Politechnice Śląskiej zakłada, że o nauce nie mówi się tylko
w teorii - poznaje się ją doświadczalnie. Pozwala to na rozwiązywanie rzeczywistych problemów - tych,
które naprawdę nas dotyczą i interesują. Uczelnia proponuje atrakcyjny sposób na przygotowanie do
wyzwań czekających na rynku pracy, jednocześnie zapewniając bezpieczne warunki przyswajania wiedzy.
Z idei nauki poprzez działanie studenci korzystają w ramach tzw. projektów PBL (Project Based Learning).

DUŻA SAMODZIELNOŚĆ I KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI
ZESPOŁOWYCH
Projekty PBL są realizowane w niewielkich, ale za to interdy
scyplinarnych grupach studenckich, liczących od 4 do 6 osób.
Pracami zespołu projektowego kieruje 3 opiekunów z róż
nych wydziałów - jeden główny oraz dwóch pomocniczych.
W roku akademickim odbywają się dwie edycje, po jednej
na każdy semestr - w semestrze zimowym dla studentów II

■

stopnia, czyli już z dyplomem inżyniera, a w semestrze letnim
dla młodszych na I stopniu. Wraz z rozpoczęciem roku aka
demickiego 2020/2021 zainaugurowana zostanie 5. odsłona
politechnicznych PBL-ów.

Takie zorientowane projektowo kształcenie zakłada uzupeł
nienie tradycyjnej nauki (teoria) o sposobność jej realnego
zastosowania w określonym, interdyscyplinarnym projek
cie badawczo-rozwojowym (praktyka). Studenci zdobywają
kompetencje poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.
— Główną zaletą tego typu projektów jest duża swoboda
w działaniu studentów. Są to zwykle projekty interdyscypli
narne, łączące naukowców z różnych wydziałów i różnych
dyscyplin, np. w dwóch kierowanych przeze mnie projektach
zespoły tworzyli studenci inżynierowie budownictwa, auto
matyki i mechatroniki, a także biolodzy — mówi prof. Ziemo
wit Ostrowski, jeden z koordynatorów projektów PBL.

Zajęcia projektowe kładą bardzo duży nacisk na osobiste
zaangażowanie studentów, nie tylko koncepcyjne, ale także
techniczne, manualne. To powoduje, że studenci otwierają
się na innowacje i nowe rozwiązania. — Takie podejście do
nauki pozwala wdrożyć się w system, jaki najpewniej będzie
obowiązywał w przyszłej pracy zawodowej, gdzie liczyć się
będzie umiejętność pracy w zespole, w którym trzeba poro
zumieć się z ludźmi, ale nie zawsze takimi, którzy mówią tym
samym językiem fachowym. Nasze projekty pozwalają to wy
ćwiczyć — dodaje profesor.
— Stawiam pierwsze kroki w przemyśle, mam swoją pierw
sza pracę. Dzięki udziałowi w PBL-u zdobywamy doświad

Prace nad projektem w ramach PBL
/ fot. archiwum prywatne

■k
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czenie projektu komercyjnego. Taki projekt pozwala nam płyną, gdzie się pojawiają warstwy, których cząstki, takie jak
na stworzenie czegoś nowego, w nowy sposób, inny. Cenię czerwone krwinki przepływają. To może mieć potencjalne
sobie to, że nie mamy zamkniętych ram w sferze szukania zastosowanie w diagnostyce medycznej. Ekspertami w tym
rozwiązań. Często na tradycyjnych zajęciach musimy skorzy studenckim projekcie byli naukowcy uczelni medycznych —
stać z gotowego rozwiązania, technologii, a tutaj założenia wylicza prof. Z. Ostrowski.
zmieniają się w trakcie, docho
Można by powiedzieć: gdzie
dzimy do jakichś wniosków, że
człowiek nie może, tam „drona"
coś jest złe czy trzeba coś zmie
Studenci sami dociekają informacji
pośle. — Moi studenci przygo
nić. Największym plusem jest
towali
pojazd jeżdżący, który
i szukają najlepszych rozwiązań
możliwość kreowania czegoś noumożliwia inspekcję trudno do
wego — wylicza Łukasz Ungier,
stępnych miejsc w obiektach
student IV roku automatyki na Politechnice Śląskiej, laureat budowlanych. Urządzenia były pierwotnie zaprojektowane
programu „Rozwiń skrzydła".
po to, by testować np. podklejanie wzmocnień konstrukcji
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Łukasz Ungier pracuje w zespole zajmującym się wykorzysta
niem dronów do sprawdzania wytrzymałości konstrukcji mo
stów w sytuacjach, gdy jest to zbyt niebezpieczne dla czło
wieka. — W naszym interdyscyplinarnym zespole powstają
bardzo dobre pomysły, które nie pojawiłyby się, gdyby nie
spotkali się ludzie zajmujący się różnymi dziedzinami. Przede
wszystkim przecieramy nowe ścieżki. Poznajemy nowe tech
nologie i rozwiązania. Nasz projekt jest nastawiony na dużą
niezależność członków zespołu. Zespół składa się z 6 osób
i praktycznie każdy odpowiada za jakiś inny fragment przy
gotowań oraz musi sam dociekać informacji i szukać najlep
szych rozwiązań — z satysfakcją podkreśla student.

■łj/

Studenci, którzy biorą udział w projektach, uzyskują zaliczenie
i punkty ECTS jak za regularne, tradycyjne zajęcia na pozio
mie ustalonym na początku projektu. Zwykle odbywa się to
w taki sposób, że przechodzą na indywidualny tok nauczania
w danym semestrze i w porozumieniu z opiekunami mogą
zrezygnować z wybranych zajęć. Na to miejsce wprowadzany
jest projekt PBL, a opiekunowie zaliczają zajęcia na podstawie
wyników pracy. — Dlaczego zdecydowałam się na PBL? Na
pewno prowadzący zachęcali nas do tego. Jest to fajna alter
natywa dla tradycyjnych zajęć. Przedmioty ze zwykłego planu
zajęć, które pokrywają się tematycznie z PBL-em, realizujemy
tylko raz, w projekcie. Udział w projekcie warto mieć też na dy
plomie ukończenia studiów. Dodatkowo, jak opisywał prowa
dzący, będziemy współpracować z Kolejami Śląskimi, więc jest
możliwość obeznania się, poznania ludzi. To też fajna współ
praca z innymi studentami. To taki projekt, gdzie będą ludzie
nie tylko z mojego, ale także z innych wydziałów, nawet osoby
z Erasmusa, co oznacza podszkolenie angielskiego i komunika
cji. Nie będziemy siedzieć na wykładach, tylko robić konkretną
rzecz, czyli szukać konkretnego rozwiązania problemu — wyja
śnia Ewelina Wawrzyńska, studentka transportu.

PROJEKTY„NA ZLECENIE" Z SZANSĄ NA KOMERCJALIZACJĘ

Koordynatorzy projektów dobierają takie tematy, które po
zwalają rozwiązywać realne, bieżące problemy i dzięki temu
mają największe szanse na późniejsze wykorzystanie efektów
i wprowadzenie ich na rynek. — Przykładem jest m.in. opra
cowanie rozwiązania pozwalającego projektować, prototy
pować i testować urządzenia do hodowli komórek, na któ
rych można testować leki. Zastosowanie jest bardzo szerokie
- mogą to być np. hodowle komórek nowotworowych, na
których testuje się działanie leków przeciwnowotworowych.
■ W innym projekcie z kolei przetestowano układy naśladują■ || ce przepływy w naczyniach o małych średnicach, co pozwala
■eF obserwować, jak układają się cząstki morficzne krwi: gdzie

inżynierskich lub wykrywać pęknięcia, zarysowania tych kon
strukcji oraz robić dokumentację fotograficzną — opowiada
prof. Ostrowski. Projekt jest nadal rozwijany. — Powstały mo
bilna platforma jeżdżąca na kołach i platforma latająca, która
może podlecieć i przyssać się do obiektu, unieruchomić na
jakiś czas, dokonać pomiarów i przelecieć w kolejne miejsce
— obrazowo przedstawia działanie urządzenia naukowiec. —
Urządzenia zostaną wykorzystane przed wyburzeniem mo
stu, który jest tutaj na Śląsku, będziemy testowo prowadzić
badania pomiaru przęseł mostu właśnie tymi urządzenia
mi, we współpracy nawiązanej przez Wydział Budownictwa
z jedną z firm wykonującą remonty, budowy i wyburzenia
konstrukcji inżynierskich.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W POCIĄGACH,
AUTOBUSACH I TRAMWAJACH W CZASIE PANDEMII

— Jest to temat zaproponowany przez otoczenie społeczno-gospodarcze. Jeden z opiekunów zewnętrznych to przedsta
wiciel linii kolejowych. Udało nam się zrekrutować 6 studen
tów z dwóch różnych wydziałów i dwóch różnych kierunków:
transportu i informatyki przemysłowej. Efektem projektu
będzie propozycja modyfikacji w zakresie środków transpor
tu zbiorowego, ale także procesu wymiany pasażerów, kiedy
nakłada się strumień osób wchodzących i wychodzących. Bę
dziemy prowadzić badania z symulacją przepływu strumienia
z wirusem, analizować strefy zagrożeń, wydzielać korytarze do
przemieszczania się osób w transporcie publicznym i stosować
rozwiązania trwałe. Mamy zamiar tworzyć prototypy ścian gro
dziowych zabezpieczających, system monitorowania termowi
zyjnego na wejściu i na przystanku, a także stosować kurtyny
ze specjalnym środkiem antywirusowym, które na początku
testowo znajdą się w kilku środkach transportu zbiorowego
— wylicza prof. Rafał Burdzik, koordynator projektów.
W ramach trzech pierwszych edycji PBL zrealizowano łącznie
62 projekty (I edycja: 24 projekty, II edycja: 13 projektów, III
edycja: 25 projektów). W czwartej, której zakończenie przy
pada na koniec semestru letniego 2019/2020, jest realizowa
nych 12 projektów, a do piątej, która rozpocznie się od paź
dziernika 2020, zakwalifikowano 31 projektów. Łącznie do tej
pory w przedsięwzięciu wzięło udział 433 studentów.
Projekty PBL są realizowane w zakresie 6 Priorytetowych Ob
szarów Badawczych Politechniki Śląskiej: onkologia obliczenio
wa i spersonalizowana medycyna, sztuczna inteligencja i prze
twarzanie danych, materiały przyszłości, inteligentne miasta,
mobilność przyszłości, automatyzacja procesów i Przemysł4.0,
ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. ■
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■ Redakcja

ORGANIZACJA PROCESU
KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE
ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM
2020/2021

Politechnika Śląska w nowym roku akademickim będzie przygotowana na różne scenariusze realizacji
procesu kształcenia, w których nauczanie bezpośrednie, kontaktowe będzie przeplatać się z prowadzo
nym metodami i technikami kształcenia na odległość.

Sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że nie możemy
jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie miała wpływ na
sposób organizacji kształcenia w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.

Zdecyduje o tym aktualny na czas realizacji zajęć stan epidemiczny i związane z nim obostrzenia sanitarno-epidemio
logiczne, a także charakter prowadzonych zajęć, dotychczas
zdobyte doświadczenia w zakresie kształcenia z wykorzysta
niem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształ
cenia bezpośredniego, kontaktowego prowadzonego pod
rygorem różnych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

Istotne znaczenie będą miały również umiejętności, możli
wości programowe i sprzętowe studentów, a także koniecz
ność zagwarantowania uczestnikom procesu kształcenia
bezpieczeństwa zdrowotnego.
W zależności od stanu pandemii na Politechnice Śląskiej
możliwe są trzy tryby realizacji procesu kształcenia w roku
akademickim 2020/2021:
1. Zniesienie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych powrót do stanu sprzed 12 marca 2020 roku z kształce
niem prowadzonym w sposób bezpośredni, kontaktowy,

2. Utrzymanie niektórych obostrzeń sanitarno-epidemio
logicznych - stan charakterystyczny dla okresu od 25
maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym z wykorzy
staniem metod i technik kształcenia na odległość oraz
w sposób bezpośredni, kontaktowy,

3.Zwiększenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych
- powrót do stanu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020
roku z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzy
staniem metod i technik kształcenia na odległość.
O wyborze jednego z powyższych scenariuszy zdecyduje
sytuacja bieżąca. Politechnika Śląska współpracuje w tym
zakresie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z konferencjami
rektorów poszczególnych typów uczelni, na bieżąco moni
torując sytuację epidemiczną.
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Celem działań podejmowanych przez Politechnikę Śląską jest
umożliwienie od początku nowego roku akademickiego reali
zowania zajęć w sposób możliwie zbliżony do tradycyjnego.

W roku akademickim 2020/2021 najbardziej prawdopo
dobny i rekomendowany jest proces kształcenia w trybie

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ
„mieszanym", czyli część zajęć będzie realizowana z wyko
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś
pozostała w formie bezpośredniej, kontaktowej. Stwarza on
możliwość płynnej zmiany relacji pomiędzy kształceniem
online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na od
ległość a kształceniem bezpośrednim, kontaktowym, gwa
rantującą ciągłość realizacji zajęć niezależnie od dynamiki
sytuacji epidemicznej.

studentów w mury Uczelni dla realizacji koniecznych zajęć
będzie odbywał się tylko przy zachowaniu zasad bezpiecznej
organizacji zajęć i zapewnienia uczestnikom środków dezyn
fekujących oraz podstawowych środków ochrony osobistej.
W przypadku, gdy sytuacja zdrowotna studenta nie pozwo
li na wzięcie udziału w zajęciach w formie bezpośredniej,
kontaktowej, zostaną umożliwione inne, elastyczne formy
kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także
niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Metody i techniki kształcenia na odległość będą wyko
rzystywane do prowadzenia konsultacji, odrabiania zajęć
spowodowanych nieobecnością prowadzącego lub grupy
studenckiej czy realizacji wysoko specjalistycznych zajęć
prowadzonych przez specjalistów z innych, również zagra
nicznych uczelni lub z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej
co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych
odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko
na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko
takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.

Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i inne prak
tyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość będą realizowa
ne w formie bezpośredniej, kontaktowej z zastosowaniem
procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażenia się
uczestników.
Bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia jest
traktowane na Politechnice Śląskiej priorytetowo. Powrót

W celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze spe
cyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania
się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty,
wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej,
kontaktowej.
Kształcenie realizowane w formie bezpośredniej, kontakto
wej, niezależnie od stanu epidemii, z uwagi na charakter za
jęć prowadzonych na uczelni technicznej, jaką jest Politech
nika Śląska, będzie z konieczności stanowić bardzo ważną
i konieczną część procesu dydaktycznego.
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Dominika Gnacek

UZBROJENI W WIEDZĘ PO ZĘBY
Co mają ze sobą wspólnego dentystyka i Politechnika Śląska? „Dynamicznie zmieniają
cy się obraz współczesnej pracowni dentystycznej wymusza wykorzystanie i integrację
wiedzy inżynierskiej, której w sposób oczywisty nie mogą dostarczyć inne formy kształ
cenia, np. technika dentystyczna" - mówi prof. Marcin Adamiak, Kierownik Labora
torium Badania Materiałów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Śląskiej. Studenci - absolwenci związanych ze stomatologią specjalności na inżynierii
materiałowej - zostają po zęby uzbrojeni w wartościową wiedzę, dzięki której mogą
podbijać (protetyczny) świat.

— W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zakłady denty
styczne stosowały różnego rodzaju materiały inżynierskie
do odbudowy i leczenia próchnicy zęba zwanego potocz
nie plombowaniem. Czasami leczono nas z wykorzystaniem
materiałów uznawanych w dzisiejszej inżynierii biomedycz
nej, najogólniej mówiąc, za niewłaściwe w rozumieniu biozgodności i biotolerancji. Obecnie można powiedzieć, że
nastąpił widoczny postęp w zakresie poznawania struktu
ry i własności materiałów inżynierskich wykorzystywanych
w stomatologii i protetyce i ich świadomego stosowania dla
dobra pacjenta. Staramy się, aby nasze działania naukowe,
szły w parze z oczekiwaniami i standardami leczenia pacjen
tów, obowiązującymi obecnie na świecie, a nawet tworzymy
nowe standardy wyprzedzające oczekiwania — mówi prof.
Tomasz Tański, Kierownik Katedry Materiałów Inżynierskich

i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technolo
gicznym Politechniki Śląskiej. — Obecnie stosujemy kom
puterowe wspomaganie, które pozwala nam zrozumieć, co
dzieje się w jamie ustnej, jakie siły, naprężenia i przemiesz
czenia wpływają na nasze uzębienie. Również w przypadku
materiałów zmieniło się podejście - podejście do pacjenta,
do jego komfortu, do tego, co się będzie z nim działo nie
tylko w trakcie leczenia, ale również po jego zakończeniu,
tzn. np. czy ten materiał jest dla niego bezpieczny, jak długo
może on przebywać w organizmie ludzkim, czy będzie po
wodował różnego rodzaju stany zapalne, czy będzie raczej
biozgodny — dodaje.
— Zagadnienia protetyki dentystycznej i wykorzystania in
nowacyjnych technologii stanowią ważny element kształ
cenia w zakresie ogólnie rozumianej inżynierii stomato
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logicznej na kierunku inżynieria materiałowa. Studia te
skierowane są głównie do kandydatów zainteresowanych
wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii
w rozwiązywaniu problemów klinicznych w stomatologii
i technice dentystycznej — mówi prof. Marcin Adamiak,
Kierownik Laboratorium Badania Materiałów, które funk
cjonuje w ramach Wydziału, a wywodzi się z Katedry. —
Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia dotyczą
ce wytwarzania, symulacji i modelowania oraz badania
współczesnych biomateriałów, a także praktycznego wy
korzystania technologii CAD/CAM i druku 3D w nowocze
snej stomatologii i protetyce dentystycznej — podkreśla.

/W
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widualnym kształcie i oczekiwanych własnościach użytko
wych oraz mechanicznych. Tak zaprojektowany i wytwo
rzony implant ubytku kości żuchwy może mieć praktyczne
zastosowanie na potrzeby konkretnego pacjenta — pod
kreśla mgr inż. M. Zorychta.
LEPSZE PRZYGOTOWANIE

Dr inż. Łukasz Reimann naukowo zajmuje się złączami spawa
nymi w protezach stomatologicznych, własnościami mecha
nicznymi i elektrochemicznymi. Oznacza to badanie wpływu
technologii przygotowania takiego złącza czy wprowadzenia
materiału na etapie spawania na własności użytkowe tego
materiału. Jako opiekun dwóch pracowni opowiada o infra
strukturze,
która się w nich znajduje: — Pracownia Techno
ZŁAPAĆ NAUKOWEGO BAKCYLA
logii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej
W Laboratorium Badania Materiałów znajdują się trzy pra
to pomieszczenie, w którym dysponujemy trzema technolo
cownie, które pozwalają na realizację pełnego procesu la
giami, m.in. taką, która pozwala nam na odlewanie metalo
boratoryjnej pracy protetycznej. — Jeśli chcemy wykonać
wych protez czy części elementów protetycznych. Urządze
pracę protetyczną, musimy ją najpierw zaprojektować,
nia, które mamy tam zainstalowane, pozwalają nam także
potrzebujemy do tego specjalistycznego oprogramowania
na przygotowanie złącz spawanych. Mamy dwa urządzenia
(dostępnego w Pracowni Zintegrowanych Procesów Ma
do spawania: jedno laserowe, drugie tradycyjne, z elektrodą
teriałowych w Bioinżynierii i Protetyce Stomatologicznej).
i kilka rodzajów pieców do obróbki cieplnej, m.in. do spieka
Wszystko, co uda nam się wytworzyć technologią CAD/
nia lub napalania porcelany — tłumaczy. — Natomiast drugie
CAM, możemy później poddać, jeżeli jest to potrzebne,
pomieszczenie, czyli Pracownia Zintegrowanych Procesów
dodatkowej obróbce (Pracownia Technologii Kształtowa
Materiałowych w Bioinżynierii
nia Protez Stomatologicznych).
i Protetyce Stomatologicznej, jest
W trzeciej części laboratorium
Dynamicznie zmieniający się obraz
wyposażone w najbardziej no
(Pracownia Technologii Proce
współczesnej pracowni dentystycznej
woczesne technologie, wykorzy
sów Materiałowych w Protetyce
stujące systemy komputerowego
wymusza wykorzystanie i integrację
Stomatologicznej) można wy
wspomagania w projektowaniu
wiedzy inżynierskiej
konać np. obróbkę cieplną lub
i wytwarzaniu. Nasze dwa sys
zrealizować procesy odlewania
temy umożliwiają skanowanie
precyzyjnego — wyjaśnia mgr inż. Magdalena Zorychta.
modeli gipsowych i przy wykorzystaniu frezarek wytworzenie
Jak zapewnia, studenci nie są obserwatorami, ale mogą
protezy czy elementu protetycznego z tlenku cyrkonu lub
aktywnie włączać się w proces wytwarzania protez. — Każ
z wosku - w tym drugim przypadku jako modelu do później
de stanowisko jest przygotowane do indywidualnej pracy
szego odlewania — opowiada.
studenta, który ma swój sprzęt i swoje narzędzia. Dzięki
Laboratorium wraz z pracowniami cieszą się dużym za
temu ma możliwość poszerzania wiedzy z zakresu protety
interesowaniem
uczestników Nocy Naukowców oraz za
ki, stomatologii i wszystkiego, co jest związane z układem
jęć
w
ramach
Politechniki
Juniora i Seniora. — To nie
stomatognatycznym — podkreśla. Sama sprawuje opiekę
są
zwykłe
pokazy
w
formie
wykładu, ale indywidualne,
nad Pracownią Technologii Kształtowania Protez Stomato
manualne
zajęcia
dla
dziecka,
dzięki którym może ono
logicznych. Opiekunem dwóch pozostałych pomieszczeń
zobaczyć
od
kuchni,
jak
wygląda
praca protetyka. Tym
jest dr inż. Łukasz Reimann.
samym możemy przełamać bariery oraz dziecięce oba
— Naszym zadaniem i celem jest przygotowanie przyszłych
wy co do leczenia ząbków — zaznacza mgr inż. Magda
inżynierów i magistrów inżynierów do obsługi sprzętów la
lena Zorychta.
boratoryjnych oraz zapewnienie im możliwości zapozna
— Dynamicznie zmieniający się obraz współczesnej pra
nia się z materiałami, które są stosowane w stomatologii.
Przygotowujemy skrojone na potrzeby danych zajęć mo cowni dentystycznej wymusza wykorzystanie i integrację
dele, a nasi studenci mogą dzięki temu złapać tzw. nauko wiedzy inżynierskiej, której w sposób oczywisty nie mogą
dostarczyć inne formy kształcenia, np. technika denty
wego bakcyla — zaznacza mgr inż. Magdalena Zorychta.
styczna. Należy podkreślić, że równolegle realizowana
Obecnie przygotowuje pracę doktorską „Predykcja cech
współpraca z tymi jednostkami, a przede wszystkim ze Ślą
funkcjonalnych implantów ubytków żuchwy na podstawie
numerycznych badań symulacyjnych przenoszenia obcią skim Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Lekarskim
żeń zgryzowych". Realizowany przez nią proces badawczy z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, pozwala
został wykonany przy pomocy sprzętu dostępnego w Kate stwierdzić, że studia te stają się platformą wymiany do
drze, zgodnie z zaprezentowaną przez nią ścieżką: od pro świadczeń pomiędzy przedstawicielami nauk medycznych
i technicznych — mówi prof. Marcin Adamiak. — Bezpo
jektu, poprzez SLM - technologię selektywnego stapiania
średnim efektem jest lepsza adaptacja na rynku pracy
wiązką lasera - aż po obróbkę i przebadanie materiału. —
W wyniku realizacji ściśle zaplanowanych prac projekto absolwentek i absolwentów kierunku inżynieria materia
łowa, co z kolei daje wymierne korzyści przedsiębiorcom
wych oraz wzajemnie przenikających się prac badawczych
zatrudniającym wysoko kwalifikowaną kadrę. ■
i technologicznych wytworzyłam implant tytanowy o indy
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DLA SZKOL

■ Aleksandra Weber

NOWY ROK SZKOL
AKADEMICKICH
LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
1 września uczniowie rybnickiego oraz gliwickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego rozpo
częli nowy rok szkolny. Po przerwie, związanej z epidemią koronawirusa i nauczaniem w trybie zdalnym,
licealiści wrócili do klas.

W tym roku po raz trzeci Akademickie Licea Ogólnokształ
cące Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w Rybniku za
inaugurowały nowy rok szkolny. Obie szkoły rozpoczęły
działalność w 2018 roku. Ich organem prowadzącym jest
Politechnika Śląska.

sach przedmiotowych. Uczniowie są przygotowywani do
kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie na
kierunkach technicznych i ścisłych. — Uczelnia rozwija się,
liceum również bardzo szybko się rozwija, a dobre tradycje
zostały zaszczepione — podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk.
— Grono nauczycielskie jest wybitne, to w dużej mierze
nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim atmosferę
w szkole tworzą uczniowie.

— Politechnika Śląska, czerpiąc z tradycji Politechniki Lwow
skiej, bardzo intensywnie się rozwija. W październiku 2019
roku uzyskała status uczelni badawczej jako jedna z dziesię
ciu polskich uczelni akademickich. Jest to naprawdę elitarne W tym roku naukę w gliwickiej szkole będzie pobierało łącz
grono: pięć uniwersytetów, cztery uczelnie techniczne, jedna nie 187 osób w 7 oddziałach, natomiast w rybnickim liceum uczelnia medyczna — mówi JM Rektor Politechniki Śląskiej
163 uczniów w 6 oddziałach. Tegoroczna inauguracja odbyła
prof. Arkadiusz Mężyk. — Status uczelni badawczej zobo się bez udziału gości, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
wiązuje nas nie tylko do prowadzenia badań naukowych na i zastosowaniem wymogów sanitarnych.
najwyższym poziomie, ale również do prowadzenia kształce Miniony rok szkolny postawił wielu przed ogromnym wyzwa
nia. Bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania Poli niem -ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 od marca
techniki Śląskiej jest tzw. trzecia
do czerwca bezpośrednie zajęcia
misja Uczelni, czyli oddziaływa
były zawieszone, a nauczyciele
Uczniowie ALO zdobywają wiedzę na
nie na otoczenie, społeczności
i uczniowie kontynuowali edu
lokalne, na rozwój środowiska,
poziomie szkoły wyższej
kację z wykorzystaniem metod
w którym Uczelnia się znajduje,
i technik kształcenia na odle
na współpracę z otoczeniem spo
głość. W nowym roku szkolnym
łeczno-gospodarczym. Stąd też wśród wielu podejmowanych uczniowie rozpoczną jednak tradycyjne lekcje, a organizacja
inicjatyw było również utworzenie 3 lata temu Akademickie pracy będzie zależna od bieżących wytycznych i zaleceń wy
go Liceum Ogólnokształcącego. Jedno powstało w Gliwicach dawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo
i jedno w Rybniku — dodaje JM Rektor.
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

JJ

Poprzez współpracę z Politechniką Śląską uczniowie zyskują
dostęp do kadry nauczycieli akademickich oraz ich mentoring. Mają możliwość zdobywania wiedzy na poziomie szko
ły wyższej, a także uczestniczenia w wykładach eksperckich,
laboratoriach i wizytach studyjnych na Uczelni. Mogą także
działać w studenckich kołach naukowych. Do politechnicz
nych liceów jest przyjmowana młodzież z najlepszymi wyni
kami w nauce oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkur
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— Ten rok szkolny, z uwagi na sytuację związaną z zagro
żeniem wirusem SARS-CoV-2, będzie dla nas rokiem szcze
gólnym. Musieliśmy przeorganizować zupełnie tryb pracy,
zmienić zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii —
mówi mgr Krzysztof Lazaj, Dyrektor Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Rybniku. — Od 1 września do szkoły
może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerują
cych infekcję dróg oddechowych i jeśli domownicy nie prze-

bywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
lub innych — dodaje.

— Wszystkie środki bezpieczeństwa zostały podjęte. Szkoła
jest przygotowana na pracę w specjalnych warunkach bez
pieczeństwa — podkreśla dr Małgorzata Borysławska, Dyrek
tor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.
Uczniowie, pracownicy oraz rodzice będą zobowiązani do
przestrzegania zasad i obowiązków, m.in. dezynfekcji rąk,
zakrywania nosa i ust w strefach wspólnych, korzystania
z wyznaczonych stref oraz zachowywania w nich dystansu
1,5 metra. — Zapewniliśmy również sposoby szybkiej i sku
tecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowanym
i stosowanym przez nas sposobem jest wykorzystanie tech
nik komunikacji na odległość — wyjaśnia mgr Krzysztof Lazaj.
— W szkole posiadamy termometr bezdotykowy. Jesteśmy
w stanie w sytuacji podejrzenia gorączki sprawdzić tempe
raturę ucznia. W przypadku kiedy objawy będą wskazywały
na infekcję dróg oddechowych, uczeń będzie odizolowany
w osobnym, wyznaczonym pomieszczeniu, będziemy infor
mowali rodzica i zapewniali bezpieczną procedurę odbioru
dziecka ze szkoły.

Jak wskazuje mgr Krzysztof Lazaj, zasady bezpieczeństwa
w związku z sytuacją epidemiczną dotyczą także korzysta
nia z sal lekcyjnych, przyborów szkolnych oraz biblioteki. —
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie
można skutecznie umyć lub zdezynfekować, zostały usunięte
lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń,
wykorzystywane podczas zajęć, będą czyszczone lub dezyn
fekowane. Każdy uczeń będzie posiadał własne przybory
i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku szkolnym,
w tornistrze lub szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi pomiędzy sobą. Sale będą wietrzo
ne, części wspólne również, co najmniej raz na godzinę oraz
w czasie przerw — mówi.
W liceach Politechniki Śląskiej przygotowano także inne
rozwiązania, które mogą wystąpić podczas zaostrzenia obo
strzeń związanych z epidemią. — Oczywiście mamy przygo
towany „plan B". Jeśli cokolwiek się wydarzy, od razu przej
dziemy na nauczanie hybrydowe. Chcielibyśmy tego uniknąć,
ale jeżeli będzie to konieczne, to część klas będzie uczyła się

w szkole, a część będzie oglądała relacje z zajęć w domu.
Przygotowujemy całą infrastrukturę: komputery, kamery,
mikrofony. Mamy nadzieję, że będziemy z nich korzystać jak
najmniej w tym roku — wyjaśnia dr Małgorzata Borysławska.
— Politechnika Śląska wspomaga Akademickie Licea Ogól
nokształcące we wszystkich działaniach, które są związane
z bezpieczeństwem, ponieważ bezpieczeństwo uczniów,
studentów, pracowników jest naszym celem nadrzędnym —
podkreśla JM Rektor.
Na różne scenariusze związane z pandemią koronawirusa będą przygotowani także studenci Politechniki Śląskiej.
W zależności od stanu pandemii na Uczelni możliwe są trzy
tryby realizacji procesu kształcenia w nowym roku akade
mickim. W przypadku zniesienia obostrzeń sanitarno-epi
demiologicznych nauczyciele oraz studenci będą studiować
w sposób bezpośredni, kontaktowy. Jeśli niektóre z obo
strzeń sanitarno-epidemiologicznych zostaną utrzymane,
kształcenie będzie prowadzone w sposób mieszany: z wy
korzystaniem metod nauki zdalnej, a także bezpośrednio.
Zwiększenie obostrzeń będzie oznaczało powrót do stanu
pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 roku z kształceniem
prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i tech
nik kształcenia na odległość. Studenci uczący się zdalnie
ponownie będą korzystali z Platformy Zdalnej Edukacji, na
której do czerwca 2020 roku przeprowadzono 7793 kursy
oraz zrealizowano 4254 przedmioty.

Politechnika Śląska od początku pandemii angażuje się
w zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 poprzez prowadzenie
badań naukowych, produkcję sprzętu ochronnego i jego
elementów oraz wytwarzanie wynalazków. Zostało urucho
mionych 14 bram odkażających, 4 systemy przesiewowego
mierzenia temperatury ciała z wykorzystaniem kamer ter
mowizyjnych, 3 platformy usprawniające diagnostykę COVID-19. Przygotowano także 4000 przyłbic oraz 1200 przejściówek różnego typu do masek i filtrów HEPA. Opracowano
m.in. ozonatory, autonomiczny robot asystujący, respirator
z funkcją telemetrii, automatyczny resuscytator czy też ste
rylizator filtrów HEPA. W działanie włączyli się pracownicy
wszystkich wydziałów oraz instytutów Politechniki Śląskiej,
a także studenci. ■
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POŻEGNANIE BRONISŁAWA DRAKA,
PROFESORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
(2 stycznia 1940 r. - 28 sierpnia 2020 r.)
£>ronku, co roku 4 wrzesnia spo
tykaliśmy się w Twoim pokoju na

szliśmy t«, do Kaplicy na cmentarzu,
aby Cię pożegnać j podziękować za

prę-du przemiennego" wydana
Politechnikę Slę-skę- w
r.
Mono^ra-tię oraz publikacje uzyska
ne po doktoracie przyjęta P-a2a
Wytziatu Elektrycznego Politechniki
Slę-skiej w postępowaniu habilita

wiele lat współpracy.

cyjnym i nadała Mu stopień naukowy

bronka I>raka poznałem w czasie

doktora habilitowanego.

stu2io'w. On studiował na Wydziale

Po habilitacj i Sronistaw J>rak roz
szerzył pracę naukow?- o badania
Ąwaryjnosci maszyn elektrycznych
vi energetyce, w tym. uszkodze
nia. toŻysk tocznych W maszynach
elektrycznych. i>azuj<?-c na Je^o
publikacjach, lektor Politechniki
Slę-skiej na wniosek Pady Wydziału

jtzćz

Politechnice, aby złożyć Ci życzenia

imieninowe. Teraz 4 wrzesnia przy

Mechanicznym,ja na Elektrycz
nym. Obydwaj działalismy w P-adzje

Uczelnianej ZSP. Gdy bronek
kończył studia, ja byłem już
asystentem w katedrze Maszyn
Elektrycznych. Powiedziałem Mu że

w katedrze sę- wolne etaty asy
stenta w meckaniko'w. Tak bronek

elektrycznego nadał Mu godnosć

zwię-zał się z Politechnikę- i został
moim bliskim wspo łpraćownikiem

profesora Politechniki Śliskiej.

Poświadczenia uzyskane przy opra
cowaniu ekspertyz poawaryjnych
maszyn elektrycznych zaowocowa
ły dwoma księ-ł-ka,mi, których był
współautorem i redaktorem:

i przyjacielem. JPzisiaJ żegnam Go
z głębokim żalem.

bronek J>rak urodził się Z stycznia

4«|-f0 r. w \Jierzbnej koto Jarostawia. ^ego ojciec był rzeźbiarzem ludowym zarejestrowanym
w Ministerstwie Kultury P-zeZtit w drewnie. i>ronek opracował
i wydał piękny kolorowy album prac °Jea. Sprezentował mi album

ijednę- z rzeźb — Ckrystusa na krzyżu. f>ronek ukończył szko

łę średnię- w Jarostawiu.
frronek ]>rak — dr hab. inż., profesor Politechniki Saskiej
—jako nauczyciel akademicki uczył studentów Wydziału
Elektrycznego geometrii wykreśfnej, rysunku technicznego,

mechanicznych konstrukcji maszyn elektrycznych i wytrzymało
ści elementów konstrukcyjnych maszyn elektrycznych. Z te

matyki tej opracował dwa skrypty dla stu2ent°'w| któ re wydała
Politechnika Slę-ska. Wypromował kilkudziesięciu inżyniero'w
i magistra w inżynieró w.

V pracy naukowej prowadził badania wytrzymałości czół

I>rak £>., boboń A., Ńiestroj P-., JZientek P.: „Nagięcia. via~

łowe i prę-dy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy",
•

JPrak i>.( <5linka T. , Kapinos J., Miksiewicz P-., Zientek P.;

„Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów
vi energetyce".

Obydwie książki wydał Instytut Napędo'w i Maszyn Elektrycz
nych KOMEL z którym bronek kilkadziesię-t lat współpraco
wał, vi tym opracowywał i wygłaszał referaty na corocznych
konferencj ach organizowanych przez Instytut.
J>ronekjest Autorem i współautorem ponad stu publikacji
i referato w konferencyj nych, opublikowanych vi czasopismach,
wydawanych vi Polsce i zagranicę-, oraz współautorem kilku pa

tentów. był promotorem i recenzentem przewodów doktorskich.

uzwojenia maszyn elektrycznych dużych mocy w warunkach
ekstremalnych, to Jest p"z.y rozruchach i zwarciach. Prace te

W latach żifn — L0W był kierownikiem katedry Maszyn Elek
trycznych, a wczesniej przez wiele lat kierownikiem Laborato

po2sumowat rozprawę- doktorskę- pt. „Analiza i badanie oddzia
ływań elektrodynamicznych na połę-czenia czołowe uzwojeń stojano'w silniko'w indukcyjnych dużej mocy", ktdrę- obronił w 4^14 r.

rium Maszyn Elektrycznych, a następnie Zastępcę- dyrektora
Instytutu MASzyn i Urzę-dzeń Ele-ktrycznych. blisko współ

i uzyskał stopień naukowy doktora, nadany przez łżadę Wydziału
Elektrycznego Politechniki Slę-skiej,

finansowane przez Unię Europej skę-. był wspó łorganizatorem
przemiennie organizowanych konferencji w Srnie i w Gliwicach.

Po doktoracie kontynuowat tę tematykę. Ńa zamo'wienia zakła
dał produkuj ę-cych i remontuję-cych maszyny elektryczne dużej
mocy opracowywał specjalne technologiczne modele matematycz
ne i fizyczne formowania według ewolwenty czół uzwojeń maszyn

elektrycznych dużej mocy. Modele te wykonywat w drewnie na
obrabiarkach i przekazywał do zakładów protukcyinych. Pracow

nicy montujący uzwojenia w pakietach stojanów byli zachwyceni
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•

pracował z Politechnikę- w brnie, realizuj ę-c wspólne granty

Srnie miał wielu przyjaciół.

gronku, gdybys mdgł pożegnać się z nami, to powiedziałbyś nam
stówami Słowackiego:
„Zżyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,

Ńi^dy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
J>zis

was

rzucam i dalej idę w cień. — z duchami —

ich dobrym dopasowaniem do żłobków i obwiedni czołowej, badał
uszkodzenia zmęczeniowe połę-czeń uzwojeń maszyn elektrycz

A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny".

nych. badania te po2sumowat monografię- „Z-agadnienia elektro
mechaniczne czół uzwojeń sttjano^ maszyn elektrycznych dużej

cach w 4 wrzesnia Ż0Ź0 r

Sronek J>rak zastał pochowany na cmentarzu Lipowym w Gliwi

Tadeusz Glink.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Chemiczny
Politechnika
Śląska

Poziom gotowości
technologicznej

KARTA SPECJALIZACJI

TRL7

Predykcja własności produktów wytwarzanych z niehomogenicznego

w skali 1-9

strumienia surowców odpadowych na bazie poliolefin

Opis technologii
W dobie Circular Economy wyzwania stawiane przed
przedsiębiorstwami produkcyjnymi wymagają optymalizacji
parametrów recyklatów oraz produktów wytwarzanych przy ich
udziale. Dla osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów oraz
otrzymania i utrzymania stabilnych wymaganych własności
niezbędne są nowoczesne narzędzia wspomagające - począwszy
od zaawansowanej identyfikacji frakcji znajdujących się
w niehomogenicznym strumieniu surowców odpadowych, przez
odpowiednie ich sortowanie, aż po wspomaganie procesów
technologicznych wytwarzania. Narzędzia te opierać się mogą
np. na wykorzystaniu sztucznej inteligencji np. algorytmów
wielokryterialnej analizy wsadu wielomateriałowego. Rozwiązanie
zaproponowane przez autorów jest oparte na algorytmach
sztucznych sieci neuronowych (SSN). Rozwiązanie to pozwala na
dobór składu (udziału) masowego surowca m.in. dokonując na tej
podstawie optymalnej korekty i uzupełnienia aktualnych frakcji)
dla uzyskania wymaganych parametrów wyrobu końcowego w szczególności własności fizykochemicznych i przetwórczych
(regranulaty na bazie poliolefin).

Zalety technologii

Zastosowanie technologii umożliwi:
- identyfikację i klasyfikację odpadów poliolefinowych w oparciu
o zaawansowane metody analizy instrumentalnej (NiR i FTiR),
ekspercki algorytm decyzyjny (SSN) oraz aktualizowane bazy danych
materiałów.
- klasyfikację składników niehomogenicznego strumienia surowców
odpadowych na bazie poliolefin wg składu chemicznego i własności,
pozwalającą na ich optymalne dozowanie, przetwarzanie, mieszanie
i buforowanie.

Takie podejście umożliwia predykcję i efektywne osiąganie
zakładanych cech półproduktu lub produktu finalnego
(w zależności od np. zastosowania rekomendowanych przez ten
sam system ekspercki SSN dalszych sekwencji przetwórczych
wraz z ich optymalnymi parametrami). Rozwiązanie to pozwala
także reskalować technologię i wyniki prac uzyskane na
instalacjach ćwierć-technicznych i laboratoryjnych, aż do
pełnoskalowych instalacji przemysłowych.

- dobór rozwiązań aparaturowych i rozwiązań fizyczno - analityczno informatycznych dostosowujących istniejące instalacje przetwórcze
i technologie do wymagań Przemysłu 4.0.
- ustalenie optymalnego zestawu zmiennych wejście-wyjście
jednoznacznie i wystarczająco opisujących wpływ parametrów
procesowych na cechy regranulatu bądź produktu go zawierającego
i opracowanie na tej podstawie modelu neuronowego (SSN) efektywnie

Zastosowanie
Rynkowe zastosowanie będzie polegało na udostępnieniu
i przystosowaniu systemu predykcyjnego opartego na
oprogramowaniu i algorytmach wykorzystujących wytrenowane
i zweryfikowane struktury SSN do sterowania procesami produkcji
i przetwarzania odpadów polimerowych i kompozytowych. Dzięki
zastosowaniu tej technologii możliwe stanie się przewidywanie
wpływu kombinacji parametrów procesowych obejmującej
m.in. całokształt tzw. czynników skali, które w złożony, nieliniowy
sposób, uwzględniający złożone sprzężenia procesowe oraz
wielowymiarowe
współzależności
pomiędzy
zmiennymi
procesowymi, wpływają na całokształt efektów procesowych
bezpośrednio warunkujących finalne cechy produktu.

Dane kontaktowe
1

Status własności intelektualnej

1

Zgłoszenie patentowe
Zgłoszenie Know-How

Wydział Mechaniczny Technologiczny
dr inż. Piotr Sakiewicz
Wydział Chemiczny
dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, prof. PŚ
E: piotr.sakiewicztapolsl.pl T: +48 32 2372047

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
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44-100 Gliwice
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Praca zbiorowa pod redakcją Ewy BIEŃKOWSKIEJ-KAJKO, Ewy MĘŻYK i Bożeny STEFANOWICZ

Tradycyjne podejście i nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych. Aspekty, metody, realizacje
Wyd. I, 2020, 22,05 zł, s. 156

Monografia została przygotowana przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. W opracowaniu są przedstawione
artykuły, które podejmują próbę analizy zagadnień związanych z optymalną edukacją językową, prezentując różne koncep
cje naukowe, językoznawcze i dydaktyczne.

Jan WARCZEK

Zastosowanie metod analiz dyssypacji energii w badaniach pojazdów samochodowych
Wyd. I, 2020, 24,15 zł, s. 178

Monografia zawiera obszerny materiał analityczno-badawczy podsumowujący wieloletnie badania związane z tematyką
dyssypacji energii w pojazdach samochodowych. Do głównych zalet publikacji można zaliczyć nowe podejście badawcze do
zagadnień przemian energetycznych występujących w pojazdach samochodowych i wykazanie utylitarności opracowanych
metod w zakresie badań pojazdów ciężarowych.

Krzysztof GASKA
■ssssBStssissF
IWR4STRUK TURY KRYTYCZHE)

Zorientowany komponentowe model zaawansowanej technologicznie infrastruktury krytycznej miast
inteligentnych. Wybrane problemy
Wyd. I, 2020, 35,70 zł, s. 235

W monografii przedstawiono wybrane rozwiązania komponentowe zorientowanych modeli zaawansowanej technologicz
nie infrastruktury krytycznej miast inteligentnych w aspekcie naukowym i aplikacyjnym, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy sektora przemysłowego i wpisujących się w nurt współczesnych badań i rozwoju technologii w obszarach
SMART. Główną uwagę skoncentrowano na budowie ekspertowych systemów sterowania optymalizującego, wykorzystują
cych modele matematyczne opisujące precyzyjnie przebieg procesów technologicznych, obejmujące modele obiektów oraz
modele systemów sterowania, monitoringu, predykcyjnej diagnostyki w przestrzeni stanów i zdarzeń.

Agnieszka GASCHI-UCIECHA
IfMUka USC*OtOU

UKUpiMmMB*
w reauuu procesów toosraftni
W PR2BEQOtSWH IWnKYJNICH

^BMM

Zarządzanie ryzykiem w realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Wyd-1,2020,28,40 zł, s. 166

W monografii przedstawiono rozważania dotyczące aspektów definicyjnych i koncepcyjnych związanych z pojmowaniem
procesów logistycznych oraz pojawiających się w nich zakłóceń. Przybliżono ewolucję tych pojęć oraz zwrócono uwagę na
wielowymiarową strukturę przedsiębiorstwa produkcyjnego. W pracy dokonano weryfikacji opracowanego modelu zarzą
dzania ryzykiem w warunkach praktyki przemysłowej, dzięki czemu sprawdzono jego użyteczność w mikroprzedsiębiorstwie, małym przedsiębiorstwie oraz średnim.

Tomasz FIGLUS
Measurement and Processing of signals in vibroacoustic tests of means of transport. Selected problems
concerning environmental impact and diagnosing the technical condition
Wyd. I, 2020,21,00 zł, s. 143

Monografia przedstawia wybrane badania naukowe, które umożliwiają zaprezentowanie możliwości zastosowania po
miarów i analiz sygnałów drgań i hałasu w badaniach środków transportu. W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono
aktualny stan wiedzy w zakresie podstawowych problemów dotyczących generowania drgań i hałasu w transporcie, oddzia
ływania na środowisko, a także możliwości wykorzystania tych sygnałów do diagnozowania stanu technicznego środków
transportu. Kolejne rozdziały to autorskie badania naukowe oraz szeroki zakres badań diagnostycznych.
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WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

STANOWISKA, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA
Prof. dr hab. inż. Adam Grajcar
Absolwent Wydziału Mechanicznego Tech
nologicznego. Dr - 2003 r. Dr hab. - 2010 r.
Zatrudnienie na Politechnice Śląskiej od
01.10.1999 r. Tytuł naukowy profesora nauk
inżynieryjno-technicznych - 23.07.2020 r.

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU PROFESORA UCZELNI
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. Ziemowit Ostrowski
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RIE6

Dr hab. inż. Mirosław Majkut
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RIE5.

Dr hab. inż. Iwona Paprocka
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RMT2

Dr hab. inż. Wojciech Sułek
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RAU13-KTiT

Dr hab. inż. Maciej Krzywiecki
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RIF3
Dr hab. inż. Piotr Moska
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RIF2

Dr hab. inż. Marek Płaczek
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RMT2

Dr hab. inż. Piotr Skupin
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RAU3-KAiR
Dr hab. inż. Sebastian Student
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RAUl-KliBS

Dr hab. inż. Sławomir Kwiecień
od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony
RB7

AKTY NORMATYWNE UCZELNI
nia 2020 r. w sprawie powierzenia stano
wiska dyrektora Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej
z siedzibą w Gliwicach

nia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia
procesu planowania operacyjnego na Po
litechnice Śląskiej na czas zagrożenia bez
pieczeństwa państwa i wojny

• Zarządzenie nr 166/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora
Kolegium Studiów

• Zarządzenie nr 169/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 w sprawie powierzenia stano
wiska dyrektora Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej
z siedzibą w Rybniku

• Zarządzenie nr 172/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

• Zarządzenie nr 167/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora
Szkoły Doktorów

• Zarządzenie nr 170/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regu
laminu studiów podyplomowych

• Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 31 sierp

• Zarządzenie nr 171/2020 z dnia 31 sierp

W sierpniu 2020 r. ukazały się następują
ce akty normatywne Rektora Politechniki
Śląskiej:
• Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie odwołania pełno
mocnictw

• Zarządzenie nr 173/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie powołania Pełno
mocników Rektora ds. Studenckich
• Zarządzenie nr 174/2020 z dnia 31 sierp
nia 2020 r. w sprawie powołania przewod
niczących rad dyscyplin

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.

Nr 9 (321) Wrzesień
Adres redakcji: Biuro Rzecznika Prasowego PŚ ul. Akademicka

Redakcja: Jadwiga Witek (redaktor naczelna)

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skra

Dominika Gnacek, Aleksandra Weber

cania tekstów oraz zmiany ich tytułów. Autorzy publikacji

2a/47,44-100 Gliwice

Opracowanie graficzne, projekt okładki

zamieszczonych w „Biuletynie" akceptuję ukazanie się ich

Tel. 32 237 1181; e-mail: biuletyn@polsl.pl

i skład: Maciej Mutwil

artykułów w wersji drukowanej i internetowej. Fotografie

Druk: Drukarnia Kolumb. Chorzów

Zdjęcie na okładce: Maciej Mutwil

Nakład: 500 egz.

i rysunki w nadesłanych materiałach zamieszczone są na
odpowiedzialność autora korespondencji.

Nr zamknięto: 30.09.2020
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LET’S DO BUSINESS WITH

WĄSKO
Jesteś kreatywny. Masz swoje pomysły.

Zaangażuj się w realizacje
super ciekawych projektów
Zdobędziesz wiedzę niezbędną

każdemu inżynierowi

www.wasko.pl

Kontakt: business@wasko.pl
Grupa Kapitałowa WĄSKO

Z

tężnią

Solankową i garażem

podziemnym

- etap 4

Biuro sprzedaży mieszkań:
ul. Górnych Wałów 21/2, 44-100 Gliwice
teł.: +48 505 274 035, teł.: +48 607 928 447, tek: +48 609 537 141

www.radan.com.pl

Raóan

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
- zabezpieczenie bagażu przed zniszczeniem i kradzieżą
- ubezpieczenie OC i NNW

- ubezpieczenie sprzętu sportowego
- i inne

OB
MATERIAŁ MARKETINGOWY
* Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

GSU

spółka akcyjna

Jedyna taka
.noc w roku!
c

WYDARZENIE
ON-LINE

NAUI
SLĄSkiEj

10/10/2020 GLIWICE / ZABRZE /KATOWICE

BS www.nocnaukowcow.com.pl
Partner wydarzenia:

Organizator:

Partner instytucjonalny:

Patronat honorowy:

Patronat:

i Ministerstwo Nauki
i i Szkolnictwa Wyższego
Politechnika
Śląska

BADAWCZA
Metropolia ’

Darczyńca:

Sponsorzy:

(31—ILUICZE

aiut

euvic:
IHt uOOO prof>(.r

Patronat medialny:

GCM

naszemiasto.

I Górnośląska
Agencja
i Przedsiębiorczości
▼ G AP R i i Rozwoju sp. i o.o.

|

SSM

j Ministerstwo Nauki
I i Szkolnictwa Wyższego

racfio

KATOWICE

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Umowa Nr S0NP/SP/461251/2020

Politechnika
Śląska

©

-nr-

75lat

✓

POLITECHNIKI

I

LJ

ŚLĄSKIEJ

UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

CENTRUM INKUBACJI
I TRANSFERU TECHNOLOGII
zaprasza na

WYDARZENIE ON-LINE

KROK DO KOMERCJALIZACJI

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0
inauguracja projektu

TANGO 3
podsumowanie projektów

Kiedy: 29 września 2020, godz. 10.00-14:00
Gdzie: transmisja on-line

0 facebook.com/CITTPolSI/

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

lZ

Narodowe Centrum Nauki

