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Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris 
Causa prof. zw. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi 
odbyła się w dniu 19 października 2011 r. (środa) 
o godz. 11:00 w Auli Magna Centrum Wykładowo-
-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej 
w Poznaniu przy ul. Piotrowo 2.

Doktorat Honoris Causa 
dla prof. Tadeusza Kaczorka
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SENAT
Posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki 

Poznańskiej - 26 października 2011 r.

Senat

Obrady otworzył rektor PP 
Adam Hamrol, który przed-
stawił nowych Członków 
Senatu: dr. hab. Jacka Go-

ca, prof. nadzw. PP z Wydziału Fizyki 
Technicznej, przedstawiciela Samorządu 
Studenckiego - Marcina Nawrockiego  
z Wydziału Elektrycznego oraz mgr Mał-
gorzatę Furgał, dyrektor Biblioteki Poli-
techniki Poznańskiej (stałego uczestnika 
posiedzeń Senatu).

Rektor poinformował zebranych, iż 18 
października br. zmarł prof. zw. dr hab. 
inż. Jan Kaczmarek, doktor honoris cau-
sa Politechniki Poznańskiej. Senat uczcił 
chwilą ciszy pamięć zmarłego wybit-
nego naukowca, oddanego dydaktyka  
i przyjaciela Uczelni.

Następnie rektor pogratulował Wy-
działowi Informatyki przyznania przez 
Prezydium Państwowej Komisji Akre-
dytacyjnej oceny wyróżniającej dla kie-
runku Informatyka, a na ręce dziekana 
przekazał Certyfikat potwierdzający ten 
sukces. Wręczył nominacje na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego na okres 
kolejnych pięciu lat - dr hab. Alinie Dud-
kowiak i dr. hab. inż. Markowi Idziorowi; 
na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go na okres pierwszych pięciu lat - dr. 
hab. inż. Grzegorzowi Danilewiczowi, 
dr. hab. inż. Mariuszowi Głąbowskiemu; 
dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu 
oraz dr. hab. inż. Robertowi Wremblowi.  
W imieniu nowomianowanych podzię-
kowania złożyli profesorowie PP: Marek 
Idzior i Robert Wrembel.

Prorektor ds. kształcenia Stefan Trzcie-
liński omówił przebieg rekrutacji na rok 

akademicki 2011/2012. Zwrócił uwagę 
na kwestie: ogólnej liczby studentów 
na Uczelni (około 21 tysięcy) oraz wy-
pełnienia tzw. limitów rekrutacyjnych na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia 
(tryb studiów stacjonarny i niestacjo-
narny); stabilnej liczby kandydatów na 
studia w PP; promowania Uczelni wśród 
młodzieży; liczbę przyjmowanych na 
Uczelnię kobiet; liczbę słuchaczy stu-
diów doktoranckich oraz nieprzykłada-
nie dostatecznej wagi do prowadzenia 
tych studiów w większym wymiarze. 

Kwestor PP Barbara Dopierała zwróciła 
się Senatu z prośbą o wybór firmy do 
przeprowadzenia badania sprawozda-
nia finansowego Politechniki Poznań-
skiej za rok 2011. Zaznaczyła, że firma 
"Poprawska i Kasztelan" zaoferowała 
bardzo korzystne warunki wykonania 
wspomnianego badania oraz bezpłatne, 
merytoryczne szkolenia bardzo przydat-
ne pracownikom Kwestury. Przedstawia-
jąc potencjalnych kandydatów omówiła 
oferty poszczególnych firm. Senat pod-

jął decyzję o powierzeniu badania fi-
nansowego Uczelni za rok 2011 firmie 
"Poprawska i Kasztelan. Biegli Rewidenci 
Spółka Partnerska".

Rektor PP, w związku z zaistniałą ko-
niecznością uzupełnienia składu niektó-
rych Komisji Senackich, poprosił Senat 
o wyrażenie zgodny na następujące 
uzupełnienia: powierzenie funkcji prze-
wodniczącego Senackiej Komisji ds. 
Kształcenia prof. dr. hab. inż. Maciejowi 
Kupczykowi oraz o powołanie dr. hab. 
Jacka Goca, prof. nadzw. PP w skład Se-
nackiej Komisji ds. Kształcenia; prof. dr. 
hab. Ryszarda Czajki w skład Senackiej 
Komisji ds. Awansów Nauczycieli Aka-
demickich; Sebastiana Lewandowskie-
go w skład Senackiej Komisji ds. Ustaw, 
Statutu i Regulaminów; Ewy Profaski 
w skład Senackiej Komisji ds. Ustaw, 
Statutu i Regulaminów; Ewy Profaski  
w skład Senackiej Komisji ds. Kształ-
cenia. Senat w głosowaniu dokonał 
niezbędnych uzupełnień w składach 
Komisji Senackich. Następnie dokonał 
także uzupełnienia składu Komisji Uczel-
nianych poprzez powołanie w ich skład 
przedstawicieli studentów. 

Przewodniczący Komisji Senackich: ds. 
Nauki - prof. J. Węglarz; ds. Kształcenia - 
prof. M. Kupczyk; ds. Awansów Nauczy-
cieli Akademickich - prof. R. Nawrowski; 
ds. Budżetu i Finansów - prof. A. Voelkel 
oraz ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów 
- prof. E. Szczechowiak - przedstawili 
szczegółowe sprawozdania z działalno-
ści Komisji Senackich w roku akademic-
kim 2010/2011, a także zaprezentowali 
plany działania na najbliższy okres.

Senat wyraził zgodę na nabycie prawa 
wieczystego użytkowania tej nierucho-
mości i przystąpienie do przetargu doty-
czącego nieruchomości przy ul. Przystań.

Senat  wyraził zgodę na zakup i realiza-
cję projektu. pn. "Stanowisko symulatora 
pojazdów osobowych" oraz na zakup 
aparatury badawczej pn. "Zestaw do 
optymalizacji syntez cieczy jonowych".

Red.

Fot. Wojciech Jasiecki
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Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze Honorowy,
Wysoka Rado Wydziału Elektrycznego 
Szanowni Państwo.

Mam zaszczyt i honor pełnić rolę promotora w uroczystości 
nadania godności doktora honoris causa Politechniki Poznań-
skiej wybitnemu uczonemu i wielkiemu przyjacielowi naszej 
uczelni Panu Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. 

Statut Politechniki Poznańskiej zawiera zapis: "(…) Tytuł ho-
norowy doktora honoris causa 
nadaje Senat osobom szczególnie 
zasłużonym dla życia naukowe-
go, kulturalnego, społecznego 
lub politycznego (…)". Rada Wy-
działu Elektrycznego jednomyśl-
nie poparła wniosek Dziekana do 
Senatu Politechniki Poznańskiej  
o obdarzenie Pana Profesora Ta-
deusza Kaczorka taką godnością.

Z wielkim szacunkiem, a także 
wzruszeniem osobistym przed-
stawię najważniejsze dokonania 
prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusza 
Kaczorka, członka rzeczywistego 
Polskiej Akademii Nauk, który ma 
dzisiaj otrzymać godność dokto-
ra honoris causa naszej Uczelni. 
Wzruszenie moje wynika z faktu, 
że to Wydział Elektryczny, które-
go dziekanem byłem przez 2 kadencje, był inicjatorem i wnio-
skodawcą nadania tej najwyższej godności akademickiej. 

Profesor Tadeusz Kaczorek urodził się 27 kwietnia 1932 ro-
ku w Elżbiecinie w powiecie ciechanowskim. Karierę nauko-
wą i dydaktyczną rozpoczął niezwykle wcześnie, podejmując  
w trakcie studiów, w 1954 r., pracę na Politechnice Warszaw-
skiej. Jako wybitny absolwent Wydziału Elektrycznego Poli-

techniki Warszawskiej, który ukończył w 1956 roku, przeszedł 
przez wszystkie kolejne stopnie naukowe, aż do uzyskania  
w roku 1971 tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego,  
a w 1974 roku tytułu profesora zwyczajnego.

Jego ponad 50-letnia działalność naukowo-dydaktyczna  
i organizacyjna była związana z Wydziałem Elektrycznym Poli-
techniki Warszawskiej, a od 2002 r. z Wydziałem Elektrycznym 
Politechniki Białostockiej. Profesor Tadeusz Kaczorek w trakcie 
pracy na Politechnice Warszawskiej zajmował wiele niezwykle 
ważnych stanowisk kierowniczych oraz brał udział w organi-
zowaniu od podstaw wielu jednostek naukowo-badawczych. 
W roku 1964 zainicjował powstanie na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej, Katedry Podstaw Elektroniki i Au-

tomatyki. W latach 1965-1970 
był jej pierwszym kierownikiem. 
W 1970 roku doprowadził do 
powstania Instytutu Sterowania  
i Elektroniki Przemysłowej, któ-
rym kierował przez 12 lat. Po-
nadto w latach 1991-2002 był 
kierownikiem Zakładu Sterowa-
nia w ww. Instytucie. W 1968 
roku został wybrany na dziekana 
Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Warszawskiej, a następnie na 
prorektora Politechniki Warszaw-
skiej (1970-1973). W tym okresie 
zainicjował wiele nowatorskich 
przedsięwzięć takich jak wpro-
wadzenie studiów dla wybitnie 
uzdolnionej młodzieży.

Działalność naukowa i badawcza 
prof. T. Kaczorka dotyczy głównie 

zagadnień automatyki i elektrotechniki, w tym teorii sterowa-
nia oraz teorii systemów dynamicznych. W pierwszym okre-
sie działalności naukowej rozwiązywał zagadnienia analizy  
i syntezy wielowymiarowych układów dynamicznych z czasem 
ciągłym oraz dyskretnym. Jego prace wyróżniały się niezwykle 
wysokim poziomem teoretycznym. Profesor uzyskał wiele uni-
kalnych i ważnych wyników w obszarze określania sterowalno-
ści, obserwowalności i stabilizowalności układów.

L A U D AT I O 
Poświęcone Profesorowi 
Tadeuszowi Kaczorkowi

LAUDATiO poświęcone Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi
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Książki Profesora: "Synteza liniowych układów stacjonarnych 
metodą przestrzeni stanów" (PWN, Warszawa 1975), "Teoria 
układów regulacji automatycznej" (WNT, Warszawa 1977), 
dwutomowe dzieło "Teoria sterowania" (PWN, Warszawa 
1977 i 1981) czy też "Macierze w automatyce i elektrotechni-
ce" (WNT, Warszawa 1984) oraz "Podstawy Teorii Sterowania" 
(WNT, Warszawa 2004) stanowią fundament naukowy dla 
wielu pokoleń młodych pracowników nauki i studentów.

Profesor zainicjował także nowatorskie badania naukowe  
w obszarze dyskretnych układów dynamicznych o wielu 
zmiennych niezależnych, układów osobliwych oraz dodatnich 
układów dynamicznych, dla których opracował kompleksowy 
model teoretyczny.

Kolejny nurt badawczy Profesor 
Tadeusz Kaczorek zainicjował  
w latach 80-tych. Były to nie-
zwykle ważne prace naukowe 
w zakresie dynamicznych ukła-
dów dwuwymiarowych (2D). 
Ich znaczącym rezultatem była 
monografia "Two-Dimensional 
Linear Systems" opublikowana 
przez wydawnictwo Springer 
Verlag (Berlin 1985). Książka 
ta potwierdziła i ugruntowała 
międzynarodową pozycję na-
ukową Profesora Kaczorka. Jest 
to wyjątkowo często cytowana 
pozycja w wielu zagranicznych, 
fundamentalnych pracach na-
ukowych w obszarze automa-
tyki. Za to osiągnięcie Profesor 
Tadeusz Kaczorek otrzymał  
w 1986 r. wyróżnienie w postaci 
prestiżowej indywidualnej na-
grody państwowej.

W następnych latach Profesor 
rozpoczął badania układów cią-
gło-dyskretnych, układów dy-
namicznych o wielu zmiennych 
niezależnych (tzw. układów nD), 
układów syngularnych oraz układów biliniowych. Do funda-
mentalnych osiągnięć w tym obszarze należy znana mono-
grafia "Positive 1D and 2D Systems" (Springer Verlag, Londyn 
2002) oraz wersja polska "Dodatnie układy jedno- i dwuwy-
miarowe" (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000). Za te 
prace prof. Tadeusz Kaczorek otrzymał w 2003 r. indywidual-
ną Nagrodę Ministra. Monografia ta zapoczątkowała zupeł-
nie nowy kierunek badań naukowych w zakresie dodatnich 
układów dynamicznych. Profesor Tadeusz Kaczorek w pracy 
naukowej wykorzystuje wyrafinowany aparat matematyczny 
z zakresu macierzy liczbowych, wielowymiarowych i wymier-
nych. Monografia Profesora "Polyniminal and Rational Matries, 
Applications in Dynamical Systems Theory" (Springer Verlag, 

Londyn 2007) oraz polska wersja zatytułowana "Zastosowania 
macierzy wielowymiarowych i wymiernych w teorii układów 
dynamicznych" (Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Biały-
stok 2004) dotyczą właśnie tych zagadnień.

W ostatnim okresie Profesor podejmuje problematykę ukła-
dów dodatnich ułamkowego rzędu. Jest to zupełnie nowa  
i oryginalna matematyka. Zamiast rachunku różniczkowego  
i całkowego prof. Kaczorek wprowadza rachunek bazujący 
na tak zwanej różniczko-całce ułamkowego rzędu i wskazuje 
nieznane i unikalne możliwości jego zastosowania w naukach 
technicznych. Profesor zaprezentował także nowatorskie me-
tody analizy i syntezy układów ułamkowych, rozwiązując wiele 

unikalnych i niezwykle trudnych 
problemów matematycznych. 
Opublikował w ostatnim czasie 
kilkanaście oryginalnych prac, 
które ukazały się w renomowa-
nych czasopismach międzynaro-
dowych o zasięgu światowym. 
Wyniki prac spotkały się z du-
żym zainteresowaniem m.in. na 
światowym kongresie zastoso-
wań matematyki.

Działalność naukowa i dydaktycz-
na Profesora Tadeusza Kaczorka 
jest wyjątkowo bogata i niezwykle 
owocna. Profesor należy do nie-
licznego grona wybitnych uczo-
nych, którzy stworzyli autorskie 
i nowatorskie szkoły naukowe  
o światowym uznaniu i zasięgu.

Dorobek naukowy Profesora Ta-
deusza Kaczorka jest ogromny, 
obejmuje ponad 800 artykułów 
w czasopismach międzynaro-
dowych i krajowych oraz mate-
riałach konferencji naukowych, 
a także 21 monografii i książek 
opublikowanych przez prestiżowe 
wydawnictwa. Te osiągnięcia uzu-
pełnia opracowanie bardzo wielu 

recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich.

W podsumowaniu działalności naukowej Profesora Tadeusza 
Kaczorka można stwierdzić, że Jego prace inicjują nowe kierun-
ki badań naukowych w wielu ośrodkach naukowo-badawczych  
w kraju i za granicą. Profesor Tadeusz Kaczorek jest twórcą zna-
nej i uznanej powszechnie szkoły naukowej, z której wywodzi 
się 66 doktorów, z których wielu zajmuje stanowiska mena-
dżerskie i profesorskie w Polsce, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA. 
Obecnie opiekuje się On czternastoma doktorantami i twórczo 
uczestniczy w corocznych Ogólnopolskich Warsztatach Dok-
toranckich wydziałów elektrycznych, automatyki i informatyki  
w Wiśle.

LAUDATiO poświęcone Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi
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O międzynarodowej pozycji Profesora Tadeusza Kaczorka do-
wodzą bardzo częste zaproszenia do uczestnictwa w pracach 
komitetów programowych prestiżowych kongresów i konferen-
cji międzynarodowych (ponad 30) oraz wiodących czasopism 
zagranicznych (ponad 10). Organizował On i przewodniczył w 
ponad 60-ciu sesjach naukowych kongresów. Kilkadziesiąt razy 
wyjeżdżał na zaproszenie znamienitych uniwersytetów w Japo-
nii, USA, Kanady, Indiach, Australii, Anglii, Francji, Włoszech, 
Norwegii, Niemczech, Szwajcarii, Finlandii, Grecji, gdzie prowa-
dził wykłady w charakterze profesora zapraszanego. Świadec-
twem międzynarodowego uznania Jego osiągnięć naukowo-
-badawczych jest niezwykle długi wykaz funkcji pochodzących 
z wyboru, a sprawowanych przez Profesora oraz zaszczytów 
przyznanych Mu przez różne środowiska naukowe w kraju i za 
granicą. Profesor Tadeusz Kaczorek dostąpił zaszczytu wyboru 
na "Distinguish Member" Komitetu Redakcyjnego International 
Journal "Multidimensional Systems and Signal Processing" dru-
kowanego przez Kluwer Academic Publisher (USA), członkiem 
Komitetu Redakcyjnego "Machine Intelligence and Robotic 
Control" w Japonii, a także członkiem Redakcji "Foundations of 
Computing and Decision Science", "Archives for Control Scien-
ce", redaktorem naczelnym biuletynu PAN serii "Technical Scien-
ce", a także przewodniczącym Rady Programowej krajowego 
czasopisma "Pomiary, Automatyka, Kontrola". 

Przejawem ogromnego uznania prof. Tadeusza Kaczorka za 
wybitny autorytet w badaniach naukowych i niezwykle wysoką 
etykę Uczonego jest powierzenie Mu w drodze wyboru takich 
zaszczytnych funkcji akademickich jak: członek rzeczywisty Pol-
skiej Akademii Nauk, członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, 
członek honorowy Węgierskiej Akademii Nauk, członek Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (wiceprzewodniczący, a od 
2007 r. przewodniczący). Był członkiem między innymi Komi-
tetu Badań Naukowych oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
wieloletnim członkiem Komitetów Polskiej Akademii Nauk: Au-
tomatyki i Robotyki oraz Elektrotechniki. Prof. T. Kaczorek ak-
tywnie wspiera prace Komisji Etyki Polskiej Akademii Nauk.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesora Tadeusza Ka-
czorka zostały wyróżnione wieloma nagrodami państwowy-
mi, indywidualnymi, Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk oraz 
rektora Politechniki Warszawskiej, a także rektora Politechniki 
Białostockiej.

Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi nadało doktorat ho-
noris causa 7 uczelni krajowych: Uniwersytet Zielonogórski 
(2002), Politechnika Warszawska (2004), Politechnika Lu-
belska (2004), Politechnika Szczecińska (2004), Politechnika 
Białostocka (2008), Politechnika Łódzka (2008) i Politechnika 
Opolska (2008).

Profesor został odznaczony również Krzyżami: Oficerskim i Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji 
Narodowej.

Częste i niezwykle trwałe kontakty Profesora T. Kaczorka z Poli-
techniką Poznańską, a w szczególności z Wydziałem Elektrycz-

nym mają miejsce od wielu lat. Od 1996 roku prof. Kaczorek 
pełni obowiązki członka Komitetu Programowego corocznej 
konferencji pt. Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice 
- ZKwE. W ramach tej konferencji opublikowano ponad 2200 
referatów z wszystkich uczelni technicznych w Polsce oraz 
wielu uczelni europejskich. Wielokrotnie wygłaszał referaty 
otwierające konferencje. Recenzował artykuły publikowane w 
materiałach konferencyjnych i Zeszytach Naukowych Politech-
niki Poznańskiej z serii Electrical Engineering oraz wielokrotnie 
prowadził obrady plenarne. Był jednym z inicjatorów wyda-
wania corocznego, od 2004 roku, monografii pt. "Computer 
Application in Electrical Engineering" pod patronatem Komite-
tu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Pełnił także rolę re-
cenzenta wielu prac naukowych i badawczych realizowanych 
przez pracowników Politechniki Poznańskiej.

Od wielu lat Profesor Tadeusz Kaczorek zaprasza, szczególnie 
młodych nauczycieli akademickich na znane w kraju semina-
ria prowadzone w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemy-
słowej Politechniki Warszawskiej. We współpracę naukową  
z Profesorem T. Kaczorkiem byli zaangażowani liczni pracow-
nicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz wy-
głaszający te słowa.

Dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu, że na wniosek Naszego Wy-
działu najwyższą godność akademicką - tytuł doktora honoris 
causa, Politechnika Poznańska nadaje wybitnemu polskiemu 
uczonemu o światowym autorytecie w dziedzinie automatyki  
i elektrotechniki Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. W oso-
bie Profesora Tadeusza Kaczorka Politechnika Poznańska pozy-
skała wspaniałego ambasadora.

Przedstawiłem w wielkim skrócie sylwetkę niezwykłego uczo-
nego o światowej sławie i przyjaciela naszej Uczelni Profesora 
Tadeusza Kaczorka, który dzisiaj odbiera najwyższą godność 
akademicką.

Uchwała Senatu o nadaniu Profesorowi Tadeuszowi Kaczor-
kowi zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Politechniki 
Poznańskiej, podjęta na wniosek Rady Wydziału Elektryczne-
go, poparta opiniami Recenzentów, stanowi wyraz uznania 
dla wielkości Jego dorobku naukowego, istotnych zasług dla 
Politechniki Poznańskiej oraz bardzo aktywnej działalności na 
rzecz rozwoju polskiego i międzynarodowego środowiska na-
ukowego w zakresie automatyki i elektrotechniki.

To wszystko sprawiło, że społeczność akademicka Politechniki 
Poznańskiej na czele z Senatem Uczelni i Radą Wydziału Elek-
trycznego ofiaruje dzisiaj Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi 
to, co ma najcenniejszego - godność doktora honoris causa 
naszej Uczelni.

prof. dr hab. inż. 
Ryszard Nawrowski

Promotor

LAUDATiO poświęcone Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi
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Polski Nobel dla prof. dr hab. 
Elżbiety Frąckowiak 
z Wydziału Technologii 
Chemicznej

Polskiego Nobla w obszarze nauk che-
micznych otrzymała prof. dr hab. Elż-
bieta Frąckowiak z Wydziału Technologii 
Chemicznej Politechniki Poznańskiej za 
badania nad nowymi materiałami i kom-
pozytami węglowymi i ich wykorzystanie 
do eletrochemicznego magazynowania  
i konwersji energii.

Materiały węglowe opracowywa-
ne przez laureatkę Nagrody FNP to  
w szczególności nanorurki węglowe  
i ich nanokompozyty z polimerami prze-
wodzącymi i tlenkami, nanoteksturalne 
węgle oraz kompozyty węglowe wzbo-
gacane azotem, tlenem i jodem. Są 
one podstawą technologii stosowanej  
w superkondensatorach. Superkonden-
satory to urządzenia o dużej pojem-
ności elektrycznej, potrafiące w szybki 
sposób pobierać i oddawać duże war-
tości mocy. Znajdują one zastosowanie 
m.in. w przemyśle motoryzacyjnym 
(samochody hybrydowe i elektryczne), 
energetycznym (układy zasilania re-
zerwowego stabilizujące pracę sieci)  
i w branżach produkujących urządze-
nia przenośne. Dzięki swoim właści-
wościom mogą stanowić częściową 
alternatywę dla paliw odpowiedzial-
nych za wysoką emisję dwutlenku wę-
gla. Umożliwiają także magazynowanie  
i transfer energii wytworzonej ze źródeł 
odnawialnych - wiatru, słońca, źródeł 
geotermalnych. Są więc istotnym ele-
mentem procesu poszukiwania rozwią-
zań dla problemów niedoboru energii  
i zanieczyszczania środowiska.

A K T U A L n O Ś C i

Profesor Frąckowiak należy do światowej 
czołówki elektrochemików zajmujących 
się nanomateriałami wykorzystywanymi 
do magazynowania i konwersji energii  
w superkondensatorach, ogniwach lito-
wo-jonowych oraz ogniwach paliwowych.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej, przyznawane od 1992 roku, uzna-
wane są za najważniejsze wyróżnienie 
naukowe w Polsce. Rada Fundacji po raz 
dwudziesty wyłoniła laureatów Nagrody 
FNP, przyznawanej za wybitne osiągnię-
cia i odkrycia naukowe w czterech ob-
szarach nauki.

Wywiad z prof. Elżbietą Frąckowiak  
w grudniowym numerze Głosu 
Politechniki.

Nominacja 
do Nagrody "FOCUSA" 
dla Nocy Naukowców

Noc Naukowców została nominowa-
na w plebiscycie "SOCZEWKI FOCUSA"  
w kategorii INICJATYWA. Nagroda  
w tej kategorii jest przyznawana oso-
bom, instytucjom czy organizacjom, 
które potrafią zachęcić do poszerzania 
wiedzy oraz popularyzują naukę po-
przez zabawę.

Plebiscyt  "SOCZEWKI FOCUSA" ogło-
szony przez redakcję miesięcznika "Fo-
cus" ma wyłonić najważniejsze wydarze-
nia naukowe 2011 r. Nominacje zostały 
przyznane w czterech kategoriach: 
NADZIEJA, INICJATYWA, PRZEŁOM (po  
5 kandydatur) i KSIĄŻKA (4 kandyda-
tury). Głosowanie rozpoczęło się 24 
listopada br. i potrwa do 16 stycznia 

r. Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 
2012 r.

W plebiscycie "SOCZEWKI FOCUSA" 
wyłaniamy najważniejsze naukowe wy-
darzenia mijającego roku. Na łamach 
grudniowego wydania "Focusa" przed-
stawiamy wydarzenia, osoby, instytucje  
i publikacje, które w 2011 r. wywarły naj-
większy wpływ na naszą rzeczywistość, 
zmieniły sposób widzenia świata, mogą 
sprawić, by nasze codzienne życie stało 
się lepsze. Są wśród nich wielkie autory-
tety i światłe umysły. Ale do takiej elity 
zaliczają się także młodzi ludzie, którzy 
poświęcają się swojej pasji, drążą intere-
sujące ich tematy, nie boją się stawiania 
pytań, samodzielnie poszukują na nie 
odpowiedzi, wcielają w życie pomysły, 
które kiedyś należały do świata marzeń, 
a dziś stają się rzeczywistością. Wyłowi-
liśmy najważniejsze i najciekawsze in-
formacje o takich właśnie wydarzeniach  
i takich ludziach - mówi Michał Wójcik, 
redaktor naczelny miesięcznika "Focus".

Czytelnicy znajdą je w grudniowym  
i styczniowym wydaniu "Focusa". Zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach 
wyłonią czytelnicy w głosowaniu SMS-
-owym, które zakończy się 16 stycznia 
2012 r. Wyniki plebiscytu zostaną opu-
blikowane na łamach marcowego wyda-
nia miesięcznika (03/2012).

Wśród głosujących osób zostaną rozlo-
sowane atrakcyjne nagrody. 

Zachęcamy do głosowania.

Aktualności
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O d 10 do 13 października 
2011 po raz dziewiąty za 
sprawą Europejskiego Ty-
godnia Regionów i Miast 

Bruksela stała się centralnym miastem 
Europy. Dzień wcześniej, 9 paździer-
nika, na Placu Pięćdziesięciolecia za-
inaugurowano "miasteczko polskie",  
w którym promowało się 16 polskich re-
gionów, w tym Wielkopolska. Zadaniem 
"miasteczka polskiego" było pokazanie 
działań podejmowanych w regionach, 
w ramach wykorzystywania Funduszy 
Europejskich na terenie Polski. 

Motywem przewodnim wielkopolskiego 
stoiska był design i innowacja pokazane 
przez pryzmat unijnych projektów zre-
alizowanych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013. Wśród nich było Cen-

Open Days 
B r U K S e L A  2 0 1 1

z perspektywy takich inicjatyw jak: No-
wy Folk Design, Food Design, Światowe 
Dni Innowacji, Wielkopolski Dom 2020, 
Wola, Innowacje i kreacje. 

Naszymi gośćmi byli m.in. Elżbieta Bień-
kowska - Minister Rozwoju Regionalne-
go, Iwona Wendel oraz Marceli Niezgo-
da - Podsekretarze Stanu, a także Marek 
Woźniak - Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

Projekt sfinansowano przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Oprac.: UMWW
Źródło zdjęć: Archiwum UMWW

trum Badań DNA - nowoczesny ośrodek 
naukowo-badawczy w Poznaniu oraz 
Politechnika Poznańska, a także projekt 
kluczowy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego dotyczący komplek-
sowej promocji gospodarki i inwestycji  
w Wielkopolsce. Projekt ma na celu 
wsparcie międzynarodowej aktywności 
przedsiębiorców regionalnych m.in. po-
przez udział w misjach gospodarczych.

Na dwóch stoiskach odwiedzający 
mogli zapoznać się z osiągnięciami 
pracowników Politechniki Poznańskiej 
z zakresu robotyki - zobaczyć i przete-
stować nowoczesne roboty kroczące 
oraz porozmawiać z przedstawiciela-
mi Centrum Badań DNA na temat in-
nowacyjnych technologii w dziedzinie 
specjalistycznych badań medycznych. 
Promocję kultury innowacji pokazano  

Na zdjęciu (od prawej): mgr inż. K. Walas - 
Politechnika Poznańska; Elżbieta Bieńkowska 
- Minister Rozwoju Regionalnego; Marek Woź-
niak - Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go; Marek Sowa - Marszałek Województwa 
Małopolskiego.

OPen DAYS Bruksela 2011

Fot. Artur Boiński
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W dniu 24 października 
na terenie kampusu 
Politechniki Poznańskiej 
odbyło się uroczyste 

otwarcie filii Centrum Badawczo-Rozwo-
jowego firmy Samsung Electronics Pol-
ska. Placówka badawcza światowego li-
dera technologicznego zlokalizowana na 
terenie Politechniki Poznańskiej w budyn-
ku Wydziału Elektrycznego otwiera nowe 
możliwości zarówno dla studentów, jak 
i jednostek badawczych. W najbliższej 
przyszłości to bezprecedensowe wyda-
rzenie umożliwi ukierunkowany rozwój 
obecnych i przyszłych absolwentów na-
szej Uczelni, jak również wpłynie na za-
cieśnienie już istniejącej współpracy przy 
wspólnych innowacyjnych projektach 
badawczych koreańskiego partnera prze-
mysłowego oraz zespołów naukowych 
Politechniki Poznańskiej.

Otwarcie filii Centrum 
Badawczo-rozwojowego Samsung 
Electronics Polska

Centrum badawcze technologicznego 
światowego giganta zlokalizowane na 
terenie Uczelni jest wydarzeniem wyjąt-
kowym w kategoriach współpracy pol-
skiego świata akademickiego i międzyna-
rodowego biznesu. Wzmocni ono rozwój 
polskiej myśli technicznej i ukierunkuje 
badania naukowe oraz proces kształcenia 
na realne potrzeby przemysłowe. Warto 
podkreślić, że historia prowadzenia prac 
badawczych i rozwojowych w Polsce 
przez Samsunga jest już dość długa, 
rozpoczęła się otwarciem centrum R&D 
Samsung Electronics w Warszawie w ro-
ku 2000. Centrum badawcze Samsunga 
na terenie Politechniki Poznańskiej jest 
trzecim co do wielkości centrum rozwo-
jowym koncernu w Unii Europejskiej.

W uroczystym otwarciu biura wzięli 
udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Adam 

Hamrol, prorektor ds. nauki dr hab. inż. 
Aleksandra Rakowska, prof. nadzw., 
kanclerz dr Janusz Napierała, dziekan 
Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji 
dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz, prof. 
nadzw., prodziekan Wydziału Informa-
tyki dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. 
nadzw., prodziekan Wydziału Elektrycz-
nego dr hab. Tadeusz Pankowski, prof. 
nadzw., szef Katedry Telekomunikacji 
Medialnej i Mikroelektroniki EiT prof. dr 
hab. inż. Marek Domański, szef Katedry 
Radiokomunikacji EiT prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Wesołowski oraz przedstawi-
ciele Samsunga - w tym dyrektor zarzą-
dzający polskiego centrum w Warszawie 
Pan YoungKi Byun oraz szef poznańskie-
go oddziału Pan Michał Daniluk.

Oprac.: Michał Junczyk
Fot. Wojciech Jasiecki

Otwarcie filii Centrum Badawczo-rozwojowego Samsung electronics Polska

Uroczyste otwarcie filii biura rozwojowego Samsung 
w Poznaniu 24 października 2011

 JM Rektor PP prof. Adam Hamrol 
oraz dyrektor zarządzający 
Samsung Poland R&D Center 
YoungKi Byun podczas przecięcia 
oficjalnej wstęgi

Poznańska Filia Samsung 
Poland R&D Center w budynku Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Dyrektor Polskiego Centrum 
B+R Samsung Electronics Polska P

an YoungKi Byun
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P rof. Wacław Szyc urodził się 17 
kwietnia 1941 r. w Krotoszy-
nie. Szkołę średnią - I Liceum 
Ogólnokształcące im. K. Mar-

cinkowskiego w Poznaniu - ukończył w 
1958 r. i po zdaniu egzaminu wstępne-
go został przyjęty na studia na Wydział 
Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, 
które ukończył w 1963 r., otrzymując 
tytuł zawodowy mgr. inż. mechanika  
w specjalności metaloznawstwo i ob-
róbka cieplna. Bezpośrednio po stu-
diach podjął pracę zawodową jako 
konstruktor w Poznańskich Zakładach 
Elektrotechnicznych ALCO, gdzie brał 
udział w pracach projektowych maszyn 
i urządzeń do produkcji akumulatorów  
i baterii, zdobywając cenne doświadcze-
nie w tworzeniu ciekawych i nietypowych 
konstrukcji dla potrzeb przemysłu krajo-
wego i na eksport. Następnie, z począt-
kiem 1966 roku przeszedł do pracy na 
Politechnice Poznańskiej, na stanowisko 
starszego asystenta w Samodzielnym 
Zakładzie Wytrzymałości Materiałów. 
Doktorat uzyskał w 1970 roku na Wy-
dziale Mechanicznym Technologicznym 
PP (poprzednia nazwa Wydziału Budowy 
Maszyn) po obronie rozprawy pt. "Wybo-
czenie sprężyste trójwarstwowej otwar-
tej powłoki walcowej z lekką warstwą 
wypełniającą pod wpływem obciążeń 
dynamicznych", której promotorem był 
profesor Ferdynand Twardosz. Problema-
tyka stateczności powłok trójwarstwo-
wych (sandwiczowych) w tym czasie była 
pionierska w skali kraju; kontynuował ją 
w następnych latach. Zajął się także pro-
blemami analizy wytrzymałości konstruk-
cji takich jak np. koła wirnikowe maszyn 
przepływowych lub urządzenia wyso-
kociśnieniowe, stosując metody nume-
ryczne w tym metodę elementów skoń-
czonych do wyznaczania pól naprężeń i 
przemieszczeń. W 1984 r. przygotował 
rozprawę habilitacyjną pt. "Drgania i sta-
teczność dynamiczna powłoki stożkowej 

przy nieliniowym tłumieniu 
materiałowym", a po kolo-
kwium uzyskał stopień nauko-
wy doktora habilitowanego 
na Wydziale Budowy Maszyn 
PP i został w 1986 r. miano-
wany na stanowisko docenta,  
a w 1992 r. mianowany na 
stanowisko profesora nad-
zwyczajnego. Opublikował 
jako autor lub współautor 
ponad 70 prac naukowych  
i wypromował jednego dok-
tora nauk technicznych. Kie-
rował lub uczestniczył jako 
główny wykonawca w kil-
ku projektach badawczych 
KBN oraz w wielu analitycz-
nych pracach obliczeniowych  
i projektowych dla gospodarki; 
jest współautorem dwóch pa-
tentów.

Poza działalnością naukowa  
i dydaktyczną prof. Szyc pełnił na naszej 
uczelni szereg funkcji organizacyjnych.  
W latach 1986-1987 był prodziekanem 
ds. studenckich na Wydziale Budowy 
Maszyn. W latach 1987-1990 pełnił 
funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla 
studentów. Od roku 1987 był zastępcą 
dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowa-
nej PP, a od roku 1991 dyrektorem te-
go instytutu do 1996 r., a po trzyletniej 
przerwie ponownie kierował Instytutem 
Mechaniki Stosowanej jako dyrektor.  
W latach 2002-2008, przez dwie kaden-
cje był członkiem Senatu Akademickiego 
PP z wyboru, jako przedstawiciel na-
uczycieli akademickich WBMiZ. W okre-
sie tym brał udział w pracach Senackiej 
Komisji ds. Budżetu i Finansów. Działał 
także w organizacjach naukowych ta-
kich jak: Zespół Stateczności Konstrukcji 
Komitetu Budowy Maszyn PAN, Polskie 
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej  
i Stosowanej, Komisja Nauk Mechanicz-

nych i Budownictwa oddział PAN w Po-
znaniu, czy Komisja Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Prof. Wacław Szyc zainteresowany był  
i jest nadal różnymi rodzajami turystyki, 
a w szczególności rejsami żeglarskimi 
po wielkich jeziorach mazurskich lub 
wędrówkami górskimi, czy zwiedza-
niem ciekawych regionów w kraju i za 
granicą. Jest członkiem Koła PTTK przy 
Politechnice Poznańskiej. 

Podczas pracy zawodowej, za swoje 
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, 
uzyskał szereg nagród i odznaczeń,  
a są to: dwie indywidualne Nagrody 
Ministra za doktorat i habilitację, dwie 
zespołowe Nagrody Ministra związane 
z działalnością naukowo-badawczą, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz 
Złoty Krzyż Zasługi.

Prof. Wacław Szyc 
- 70-lecie urodzin

Prof. Wacław Szyc - 70-lecie urodzin
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Prof. dr hab. inż. Jerzy Zielnica 
jest profesorem zwyczajnym 
na Wydziale Budowy Maszyn 
i Zarządzania Politechniki Po-

znańskiej. W latach 1992-1995 praco-
wał na Universidade da Beira Interior 
(Portugalia) jako Visiting Professor. 

Urodził się 3 kwietnia 1941 roku w To-
maszowie Mazowieckim. Studia wyższe 
ukończył na Politechnice Poznańskiej  
w 1963 r. W 1970 r. obronił pracę dok-
torską, a w 1988 r. uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego. W 2002 r. uzyskał 
tytuł profesora i w roku następnym sta-
nowisko profesora zwyczajnego. Jego 
rozprawa doktorska i habilitacyjna zo-
stały nagrodzone nagrodą Ministra Na-
uki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

Specjalizuje się w zakresie mechaniki, 
wytrzymałości materiałów i konstruk-
cji, stateczności konstrukcji sprężysto 
- plastycznych, teorii powłok, metod 
numerycznych i komputerowych, tech-
nice wibroizolacji i analizie teoretycznej 
i numerycznej pól naprężeń hartowni-
czych. Szczególne osiągnięcia naukowe: 

analiza stateczności początkowej  
i pokrytycznego zachowania jedno  
i wielowarstwowych anizotropo-
wych powłok sprężysto-plastycz-
nych w ramach teorii fizycznie  
i geometrycznie nieliniowej; ba-
dania z zakresu stateczności 
sprężysto-plastycznych powłok 
trójwarstwowych, opracowanie 
licznych procedur numerycz-
nych i oryginalnych programów 
komputerowych, zastosowanie 
metody elementów skończo-
nych i zbudowanie (w ramach 
wieloletniego grantu KBN) sys-
temu komputerowej symulacji 
naprężeń hartowniczych #SY-
SHART z uwzględnieniem prze-
mian fazowych i plastyczności. 
Opracował podstawy teoretycz-
ne kinetyki przemian fazowych 
i analizy chwilowych i szczątko-
wych naprężeń hartowniczych  
w elementach maszyn w stanach 
sprężystych i plastycznych. Uogólnił do-
tychczasowe podejścia przez uzależnie-
nie od temperatury wszystkich podsta-
wowych parametrów geometrycznych 

Prof. Jerzy Zielnica
- 70-lecie urodzin

Pierwsze nasze spotkanie - poznanie  
miało miejsce w październiku 1966 ro-
ku, w Sali w budynku przy ul. Strzelec-
kiej, podczas ćwiczeń rachunkowych  
z wytrzymałości materiałów w semestrze 
zimowym. Byłem wtedy studentem.

Mile wspominam po latach, dzięki To-
bie, swój jedyny rejs żeglarski po jezio-
rach mazurskich (13-28 sierpnia 1987 
r.), gdzie pełniłeś funkcję kapitana, a ja 
byłem załogą. Zapoznałem się wówczas 
z podstawową terminologią żeglarską 
oraz zasadami sterowania pojazdem 
pływającym o napędzie ekologicznym. 

Niezapomniana burza na Śniardwach -  
Ty przy sterze, ja pod pokładem wygod-
nie siedząc nadsłuchiwałem grzmotów. 
Zapytałem Cię wówczas, co z żeglarza-
mi, gdy piorun uderzy w maszt (nasza 
żaglówka miała maszt wykonany z rury 
aluminiowej)? Odpowiedziałeś spokoj-
nie, że nieznane są opisy takich zdarzeń. 
Zrozumiałem, że to oczywiste, gdyż nie 
będzie kogokolwiek na żaglówce, kto 
mógłby takie zdarzenie opisać. 

Wacławie, dziękuję Ci za wiele lat zna-
komitej współpracy naukowej, której 
efektem są między innymi wspólne 

książki, publikacje w renomowanych 
czasopismach oraz opracowania dla 
przemysłu dotyczące wytrzymałości  
i stateczności konstrukcji. Życzę Ci na 
emeryturze przede wszystkim dużo 
zdrowia, pomyślności w życiu rodzin-
nym oraz kontynuacji naszych wspól-
nych badań. 

Oprac.:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

Zakład Wytrzymałości 
Materiałów i Konstrukcji

Wydział Budowy Maszyn 
i Zarządzania

oraz fizycznych analizowanego obiektu 
i składników przemian fazowych, co 
umożliwiło dokładniejszą analizę chwilo-
wych i szczątkowych naprężeń w nawę-

Prof. Jerzy zielnica - 70-lecie urodzin
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badań naukowych otrzymywał wielo-
krotnie nagrody Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji 
Narodowej I-go stopnia. Rektor Uni-
versidade da Beira Interior w Portugalii 
przyznał mu medal za szczególny wkład 
w rozwój uczelni, badań naukowych  
i w kształceniu studentów na uczelni 
zagranicznej. Jest członkiem krajowych  
i zagranicznych towarzystw naukowych, 
otrzymał wiele nagród dydaktycznych 
dziekana i rektora PP, otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej w 1994 
roku. W roku 1997 otrzymał nagrodę 
indywidualną Rektora Politechniki Po-
znańskiej I-go stopnia za wybitne osią-
gnięcia dydaktyczne (w tym za książkę 
"Wytrzymałość materiałów"). W 2005 
roku otrzymał nagrodę Mentor 2004 za 
I miejsce na Wydziale, przyznaną przez 
studentów Wydziału Budowy Maszyn  
i Zarządzania PP za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej. Prowadzi 
wykłady w języku angielskim i realizu-
je indywidualny tok studiów w ramach 
Europejskiego Programu wymiany stu-
dentów ERASMUS na Wydziale Budowy 
Maszyn i Zarządzania Politechniki Po-
znańskiej kształcąc studentów z Hiszpa-
nii, Portugalii, Turcji, Francji i Niemiec. 

Był członkiem Zespołu Programowego 
d/s Studiów dla pracujących przy Mi-
nisterstwie Nauki Szkolnictwa Wyższe-
go i Techniki, w grupie przedmiotowej 
"Mechanika" i członkiem zespołu inicja-
tywnego utworzenia nowego kierunku 
studiów o nazwie "Mechanika Kompu-
terowa" na Wydziale Budowy Maszyn 
Politechniki Poznańskiej. Jest członkiem 
Zespołu Stateczności Konstrukcji, Sekcji 
Podstaw Konstrukcji, Komitetu Budo-
wy Maszyn Polskiej Akademii Nauk (od 
1982 r.); członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowa-
nej PTMTiS (od 1966 r.); członkiem Sek-
cji Wytrzymałości Materiałów SIMP NOT 
(od 1970 r.). Był członkiem Rady Nauko-
wej Instytutu Mechaniki Stosowanej PP. 
W latach 1992-1995 był przewodniczą-
cym Zespołu d/s organizacji konferencji 
naukowych, seminariów i konferencji 
szkoleniowych na wydziale "Departa-
mento de Electromecánica" Universida-
de da Beira Interior - Portugalia, gdzie 
pełnił również funkcję Przewodniczące-
go Komisji ds. kształcenia. 

Conference, Konstrukcje Powłokowe 
- Teoria i Zastosowania, Shell Structu-
res - Theory and Applications, Sympo-
zja Stateczności Konstrukcji, Krajowa 
Konferencja Wytrzymałości Materia-
łów i Badania Materiałów, Konferencja 
Zbiorniki Cienkościenne i Belki Cienko-
ścienne, Conference on Thin - Walled 
Structures, Loughborough (Anglia), 
International Colloquium, SDSS Stabi-
lity and Ductility of Steel Structures, 
The 2011 World Congress on Advan-
ces in Structural Engineering and Me-
chanics (ASEM’11). Prawie wszystkie 
referowane prace były opublikowane  
w prestiżowych i obszernych wydaniach 
konferencyjnych, a międzynarodowe 
i zagraniczne były sygnowane przez 
uznanych w skali światowej wydawców, 
m.in. Elsevier, Balkema. Był członkiem 
komitetów naukowych i przewodniczył 
sesjom naukowym na wielu konferen-
cjach krajowych i zagranicznych. Wy-
dał kilka książek z zakresu wytrzyma-
łości materiałów i stateczności powłok 
sprężysto-plastycznych, wśród nich 
- "Wytrzymałość materiałów" (559 str., 
3 wydania w latach 2000-2004), mono-
grafia profesorska "Stateczność powłok 
sprężysto-plastycznych" (2001 r.). Jedna 
książka w języku angielskim "Mechanics 
of Materials" ukazała się zagranicą. 

Opublikował ponad 180 artykułów,  
w tym kilkadziesiąt zagranicznych  
i kilkanaście z tzw. listy filadelfijskiej. 
Publikował m.in. w centralnych czasopi-
smach Polskiej Akademii Nauk i zagra-
nicznych, takich jak: Engineering Trans-
actions, Archiwum Budowy Maszyn, 
Journal of Applied Mechanics, Bulletin 
de L’Academie Polonaise des Sciences, 
Archives of Civil Engineering, Archive of 
Applied Mechanics, Ingenieur Archiv, 
Journal of Thermal Stresses, Building Re-
search Journal, Mechanical Systems and 
Signal Processing, Acta Thermochimica, 
Thin - Walled Structures.

Współpracuje z Instytutem Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN, 
z ośrodkami naukowymi w Holandii 
(Delft), Kanadzie (Calgary University of 
Technology), Szwecji (Linköping). Jest 
członkiem wielu zespołów i towarzystw 
naukowych w kraju i zagranicą. Za swo-
je szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

glanych częściach maszynowych. W re-
alizacji tej tematyki współpracował z IPPT 
PAN i Linköping University of Technology 
(Szwecja). Opracował podstawy teore-
tyczne i zrealizował badania doświad-
czalne nieliniowych wibroizolatorów. 

Jest autorem blisko 300 publikacji i prac 
naukowo-badawczych wdrożonych  
w przemyśle w kraju i zagranicą. Kierował 
kilkudziesięcioma wdrożonymi projekta-
mi badawczymi i projektami KBN, reali-
zował analityczno-numeryczne prace 
naukowo-badawcze dotyczące analizy 
wytrzymałościowej wysokoobrotowych 
wirników maszyn przepływowych, pro-
wadzące do uruchomienia antyimporto-
wej produkcji dmuchaw i wentylatorów 
(współpraca z Instytutem Techniki Ciepl-
nej Politechniki Poznańskiej i Zakładami 
H. Cegielski Poznań), kierował kilkuna-
stoma pracami N-B nt. statycznej i dyna-
micznej analizy wytrzymałościowej pro-
totypów autocystern do przewozu paliw 
i zbiorników paliwowych i chemicznych 
o dużych pojemnościach, w tym 4 opra-
cowania na zamówienia zagraniczne 
(Austria, RFN). Ostatnio w latach 2005-
2007 brał udział jako główny wykonaw-
ca w analizach statycznych i dynamicz-
nych metodą elementów skończonych 
betonów sprężonych w Międzynarodo-
wym Projekcie Badawczym 136/E – 362/
SPB/COST/T-07/DWM, 11/2005-2007 
nt. "Zastosowanie metod analizy sygnału 
wibroakustycznego, przepływu energii  
i rozdziału mocy do szacowania stanu 
betonów sprężonych". Jest współauto-
rem kilku patentów. Opracował kilka-
dziesiąt recenzji publikacji naukowych  
w czasopismach o zasięgu światowym, 
jak np. Applied Mechanics Reviews 
(USA), Polska Bibliografia Analityczna 
Mechaniki (PBAM). Był promotorem 
5-ciu obronionych prac doktorskich, 
opracował kilkadziesiąt opinii prac dok-
torskich, habilitacyjnych i profesorskich. 

Czynnie uczestniczył (wygłaszając re-
feraty) w ponad 100 międzynarodo-
wych konferencjach naukowych w kraju  
i zagranicą (m.in. w Portugalii, Francji, 
RFN, Anglii, Singapurze, Brazylii, USA, 
Korei i w Australii, gdzie prezentował 
wyniki swych badań naukowych, jak: 
Konferencje Mechaniki Ciała Stałego, 
org. IPPT PAN, Polish Solid Mechanics 

Prof. Jerzy zielnica - 70-lecie urodzin
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Przykładowe publikacje: Zielnica J., Ela-
stic-Plastic Buckling of Sandwich Coni-
cal Shells under Axial Compression and 
External Pressure. Bulletin de L’ Aca-
demie Polonaise des Sciences, Ser. des 
Sciences Techniques, Vol. 29, 1981, No 
11-12; Zielnica J.: Linearized Equations 
of Stability of Elastic-Plastic Conical Shell 
Including the Effect of Passive Proces-
ses. Theoretical and Applied Mechanics, 
V. 22, z. 3-4, 1984, 423-432. Woelke 
J., Zielnica J.: Dilatational Curves in the 
Kinetics of Phase Transformation for 
the Hardening Processes of Cylindrical 
Machine Elements. Journal of Thermal 
Stresses (Rochester NY, USA), Taylor & 
Francis 0149-5739, Vol. 21, No. 7, 1998, 
727-741. Zielnica J.: Dynamical stability 
and parametric vibrations of an axisym-
metric shell including the effects of non-
linear material damping. Building Rese-

arch Journal, ICA SAS, Vol. 48, No. 3, 
2000, 195-208; Zielnica J., Imperfection 
sensitivity and stability of an elastic-pla-
stic conical shell under axisymmetrical 
load. Archive of Applied Mechanics, 
2002, 6-7, 395-417; Zielnica J., Stabili-
ty of elastic-plastic conical shells under 
shear loading, Thin-Walled Structures, 
2002, 4, 355-370; Jaskuła L., Zielnica J.: 
Large displacement stability analysis of 
elastic-plastic unsymmetrical sandwich 
cylindrical shells, Thin-Walled Structu-
res, 2011, 49, 611-617. 

Jerzy, pierwsze nasze spotkanie - po-
znanie odbyło się w marcu 1967 roku  
w Laboratorium na Wildzie, podczas 
ćwiczeń laboratoryjnych z wytrzyma-
łości materiałów w semestrze letnim. 
Byłem wówczas studentem. Mile wspo-
minam wspólne wyjazdy na konferencje 

krajowe lub zagraniczne, a przy ich oka-
zjach wycieczki. 

Jerzy, dziękuję Ci za wiele lat współ-
pracy naukowej, której efektem jest 
przede wszystkim kilka opracowań dla 
polskiego przemysłu maszynowego, 
dotyczących wytrzymałości i stateczno-
ści konstrukcji. Życzę Ci dużo zdrowia, 
pomyślności w życiu rodzinnym oraz 
dalszych sukcesów naukowych i konty-
nuacji naszej współpracy. 

Oprac.:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

Zakład Wytrzymałości 
Materiałów i Konstrukcji

Wydział Budowy Maszyn 
i Zarządzania

Prof. Jerzy zielnica - 70-lecie urodzin
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Biblioteka 
Politechniki Poznańskiej 

dla wszystkich

T radycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: prorektor 
Uczelni prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, projektant 
budynku prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus oraz 
dyrektor Biblioteki mgr Halina Ganińska i kanclerz 

Uczelni dr inż. Janusz Napierała. Liczni uczestnicy tej uroczy-
stości, którzy przybyli z całej Polski, mieli możność zwiedzenia 
nowej przestrzeni biblioteki i zapoznania się z najważniejszymi 
nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. 

Otwarciu towarzyszyła wystawa "Dwa 
wieki biblioteki". Pamiątką tego pięknego 
dnia jest wspólne, jednoczące wszystkie 
rodzaje bibliotek w jesiennym słońcu, 
zdjęcie na agorze przed kompleksem 
Biblioteki i Centrum Wykładowo-Konfe-
rencyjnego na terenie kampusu WARTA. 

Uroczystość otwarcia zainaugurowała 
dwudniową ogólnopolską konferencją 
naukową "Biblioteka XXI wieku, nowo-
czesna architektura, funkcjonalne wy-
posażenie, pomysłowe aranżacje" (1-2 

września 2011 r., Poznań-Kiekrz), której współorganizato-
rem była Biblioteka Politechniki Poznańskiej, a honorowym 
patronatem objął JM Rektor Politechniki Poznańskiej - prof. 
dr hab. inż. Adam Hamrol. Konferencja ta poświęcona była 
budownictwu bibliotecznemu. Jej otwarcia dokonali w imie-
niu organizatorów: prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, prorektor 
Politechniki Poznańskiej oraz mgr Elżbieta Stefańczyk, prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w nadwarciańskim 
kompleksie Politechniki, gdzie można było podziwiać niezwy-
kłą wystawę sztuki realizmu fantastycznego artysty Wojciecha 

Biblioteka ma swoją siedzibę w nowym budynku Biblioteki Tech-

nicznej i Centrum Wykładowego od przełomu lat 2010/2011. 

W dniu 1 września 2011 r. Biblioteka w sposób uroczysty 

zaakcentowała otwarcie nowych podwoi dla wszystkich po-

trzebujących i zainteresowanych dostępem do zasobów  

i usług oferowanych zarówno w postaci fizycznej jak i cyfrowej  

w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej: prof. dr hab. inż. K. Nadolny - Prorektor PP;  
H. Ganińska - dyrektor Biblioteki; prof. dr hab. inż. arch. M. Fikus - projektant budynku;  
dr inż. Janusz Napierała - Kanclerz PP.

Wystawa Dwa wieki Biblioteki

Biblioteka Politechniki Poznańskiej dla wszystkich
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Siudmaka. Na konferencji zaprezentowano, wykorzystując 
techniki multimedialne, najnowsze projekty architektoniczne  
i wyposażenia bibliotek - zrealizowane i będące w trakcie reali-
zacji - nowo wybudowanych i dopiero powstających bibliotek, 
zarówno akademickich, jak też i publicznych, pedagogicznych 
i szkolnych. 

Wiadomo, że w zakresie budownictwa bibliotecznego awan-
gardą są nowoczesne biblioteki uczelniane, zaskakujące 
oryginalną architekturą, nowoczesnym funkcjonalnym wy-
posażeniem z najnowszymi technikami multimedialnymi i tech-
nologiami informacyjnymi, a także cechujące się znakomitą 
aranżacją przestrzeni. Takie właśnie były prezentacje pierwszej 
sesji poświęconej bibliotekom akademickim, które w niezwykle 
ciekawy i inspirujący sposób przedstawiali twórcy tych biblio-
tek, architekci i bibliotekarze: Nadwarciańska Biblioteka Poli-
techniki Poznańskiej (prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus, mgr 
Halina Ganińska), Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka - biblioteka otwarta (dr hab. Dariusz Pawelec, Bi-

blioteka Uniwersytetu Śląskiego) i Nowa Biblioteka Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie - marzenia, projekt, realizacja, 
niepokoje (mgr Marta Kęsik) oraz w wieczornym wystąpieniu 
Biblioteka uczelniana jako część Centrum Medycznej Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu, już na terenie tejże biblioteki (archi-
tekci Grzegorz Sadowski, Sadowska; mgr Aniela Piotrowicz).  
W zakresie budownictwa bibliotecznego środowisko aka-
demickie jest współfinansowane przez  Unię Europejską, tj. 
korzysta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i budżetu państwa. 

Bibliotekom publicznym poświęcono sesję drugą. Rozbudowę 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu zaprezentowali architekci 
Jerzy Szczepanik-Dzikowski i Marek Moskal oraz Wojciech Spa-
leniak (otwarcie zaplanowano na jesień 2012); przedstawiono 
także osiągnięcia architektoniczne i aranżacyjne mniejszych bi-
bliotek, takich jak Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, Bi-
blioteka-Galeria w Oświęcimiu i FOTOBIBLIOTEKON w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Sesja trzecia skupiła się na 
nowoczesnej przestrzeni publicznych bibliotek pedagogicznych 
i bibliotek dla dzieci i młodzieży. Rozwój bibliotek nieakademic-
kich wspiera Program Biblioteka + MKiDzN oraz Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego FISI.

Konferencja zgromadziła bibliotekarzy z całej Polski, w liczbie 
około 180 osób. Można zaryzykować stwierdzenie, że za-
równo otwarcie nowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, jak  
i konferencja były świętem całego środowiska bibliotekarskie-
go, ale także architektów, którzy w swoich projektach podjęli 
się próby zawarcia ducha filozofii biblioteki, co - wbrew po-
wszechnemu mniemaniu - nie jest przedsięwzięciem prostym. 
W kuluarach można było pogłębić swoje spojrzenie na biblio-
teką jako propozycję architektoniczną, jako niepowtarzalną 
wielowiekową instytucję i jako miejsce najbardziej odpowied-
nie dla czytelnika i użytkownika przestrzeni biblioteki. 

Biblioteka Politechniki Poznańskiej dla wszystkich

Prelegenci pierwszej sesji Konferencji

Uczestnicy konferencji Biblioteka XXI wieku"
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Biblioteka Politechniki Poznańskiej dla wszystkich

Biblioteka Politechniki Poznańskiej - już w nowocześnie wypo-
sażonym budynku - zapewnia wygodny i szybki - ze względu na 
przyjazne miejsca do nauki i pracy naukowej - dostęp do trady-
cyjnych zbiorów drukowanych oraz bardziej efektywne wyko-
rzystanie licencjonowanych źródeł elektronicznych i otwartych 
zasobów wiedzy, szczególnie cennych w procesie zdalnego 
i samodzielnego studiowania oraz prowadzenia badań na-
ukowych. Zapewnia pomoc i konsultacje wysoko wykwalifiko-
wanej kadry: bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej  
w szerokim zakresie nauk technicznych i innych powiązanych 
- na miejscu i zdalnie. 

Usługi informacyjne koncentrują się na trzech poziomach:  
(1) podstawowym dotyczącym baz da-
nych bibliograficznych oraz katalogów 
online, (2) pełnotekstowym polegającym 
na dostarczaniu tekstów i organizowaniu 
dostępu do publikacji elektronicznych, 
czasopism, książek, artykułów i zbiorów 
specjalnych, (3) dziedzinowym wyraża-
jącym się wieloaspektowym wyszuki-
waniem tematów, dyscyplin oraz inter-  
i transdyscyplin.

Biblioteka PP zajmuje dwie kondygnacje: 
3325 m2 powierzchni użytkowej (ogółem 
4200 m2). Przestrzeń czytelników/użyt-
kowników zajmuje 1570 m2 (37,39%), 
magazyny kompaktowe stanowiące za-
plecze zbiorów - odpowiednio na par-
terze i piętrze 960m2 (22,86%), prze-
strzeń pracowników biblioteki 795 m2 
(18,93%), komunikacja i sanitariaty 875 
m2 (20,83%). Na jedno miejsce w Bibliotece PP przypada 92 
studentów. Około 40% zbiorów jest wolnodostępnych. Pra-
cownicy biblioteki pełnią dyżury na pięciu stanowiskach INFO. 

Parter biblioteki to otwarta przestrzeń dla użytkowników, gdzie 
znajdują się katalogi: online i kartkowy zbiorów dawnych; sta-
nowiska czytelnicze i komputerowo-czytelnicze z dostępem do 
baz nielicencjonowanych; aktywny księgozbiór dydaktyczny 
(tzw. studencki) samoobsługowy z wolnym dostępem do półek 
oraz stanowiskiem czytelnika z funkcją samowypożyczenia i sa-
mozwroty (tzw. self-check); pojedyncze miejsca do przejrzenia 
książek i pokój pracy zespołowej; wreszcie wypożyczalnie: miej-
scowa i międzybiblioteczna. Wkrótce znajdzie się - przy wejściu 
do biblioteki od strony rampy - wrzutnia do zwrotu wypożyczo-
nych książek czynna 24h / 7dni. 

Piętro biblioteki to otwarta przestrzeń czytelni i e-biblioteki: 
dostęp do katalogu online i wszystkich baz danych; czytelnia 
z wolnym dostępem do półek (gdzie książki są ułożone wg 
działów) i pojedynczymi stanowiskami czytelniczymi i kom-
puterowo-czytelniczymi (w tym: 9 boksów jednoosobowych) 
stanowiska specjalistyczne dla studentów z dysfunkcjami; infor-
matorium e-biblioteki z księgozbiorem informacyjno-bibliogra-
ficznym oraz dwa pokoje pracy zespołowej i sala seminaryjna.

Biblioteka pracuje w zautomatyzowanym systemie bibliotecz-
nym HORIZON, od roku akademickiego 2011/1012 zintegro-
wanym dodatkowo z technologia radiową RFID), tj. systemem 
kontroli, udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych (ang. 
RFID Radio Frequency Identification). Technologia RFID w zakre-
sie zakupionym w bieżącym roku przez Uczelnię pozwala na: 
wypożyczanie książek na stanowisku do samodzielnych zwro-
tów i wypożyczeń (self-check); stosowanie systemu bramek 
kontrolnych RFID: wejście/wyjście z przestrzeni biblioteki (parte-
ru oraz piętra) stanowiących ochronę przed niekontrolowanym 
i nieuprawnionym wyniesieniem zbiorów bibliotecznych poza 
bibliotekę oraz obsługę aplikacji bibliotecznej na karcie ELS 
(Elektronicznej legitymacji Studenckiej). Wkrótce, w roku 2012 

zostanie zainstalowana wrzutnia do zwrotów 
wypożyczonych książek czynna 24h przez  
7 dni w tygodniu oraz funkcje: porządkowania 
zbiorów udostępnianych w wolnym dostępie 
(księgozbiorów: dydaktycznego i czytelni) jak 
i wyszukiwanie przestawionych książek przez 
czytelników, wreszcie inwentaryzacja (skon-
trum) zbiorów bibliotecznych w przestrzeniach  
z wolnym dostępem i magazynach zamknię-
tych. Zatem biblioteka w nowym budynku 
oferuje zintegrowane usługi biblioteczno-in-
formacyjne, na które składają się: system HO-
RIZON, technologia RFID oraz wirtualna bi-
blioteka nauki - dostęp z portalu Biblioteki PP. 

Wirtualna biblioteka nauki to: wirtualna 
organizacja działań poprzez narzędzia za-
rządzające dostępem do e-biblioteki; usługi  
z poziomu katalogu online BPP; inne usługi 
specjalistyczne z wykorzystanie takich form 

jak: formularze elektroniczne, e-mail, komunikatory, portale 
społecznościowe etc., przewodnik po serwisie www; usłu-
gi dydaktyczne z wykorzystaniem nowych technologii, m.in.  
e-learningu i baz danych dydaktycznych.

Biblioteka nowa to biblioteka wyposażona w nowoczesne tech-
nologie to monitoring, multimedia i automatyka; do dyspozycji 
użytkowników: nowoczesny sprzęt komputerowy (komputery, 
drukarki, skanery), dostęp do Internetu za pomocą łączy kablo-
wych i bezprzewodowych (WiFi) oraz sprzęt reprograficzny. 

Biblioteka zaprasza w swoje progi czytelników i użytkowników 
zasobów elektronicznych, oczekujących pomocy i zaintereso-
wanych dziedzinami nauki; zaprasza także wszystkich chęt-
nych do współpracy i partnerstwa.

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE NIE MIJAM – WCHODZĘ

Oprac.: Halina Ganińska

Od. Red.: Od 1 października 2011 r. dyrektorem Biblioteki PP 
jest mgr Małgorzata Furgał.

Stanowisko self - check
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Pięciodniowe przedsięwzięcie za-
inaugurowane zostało tradycyj-
nie w poniedziałek rano przez 
Dziekana Wydziału MRiT, prof. 

Marka Idziora, oraz pomysłodawcę idei 
i przewodniczącego Komitetu Naukowe-
go MLS - prof. Zbigniewa Kłosa. Wykład 
inauguracyjny na temat podstaw projek-
towanie technicznego i etosu inżyniera 
wygłosił dr Dariusz Torzyński.

Po uroczystym rozpoczęciu Szkoły, przed-
stawiciele przedsiębiorstw zaprezento-
wali problemy techniczne, które przydzie-
lone zostały do grup rozwiązujących:

 - Amica Wronki S.A. - zabezpieczenie 
przed przypadkowym załączeniem 
kuchni przez dzieci,

 - Solaris Bus & Coach S.A. - analiza sys-
temu montażu sklejek podłogowych 
z uwzględnieniem ich właściwości fi-
zycznych oraz opracowanie sposobu 
dylatacji w miejscach łączenia,

 - Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - kon-
cepcja systemu transportu skidów i or-
ganizacja pracy, wpinanie i wypinanie 
skidów transportowych (chemicznych 
i lakierniczych) w lakierni VW Poznań.

Do pracy nad rozwiązaniami studenci 
przystąpili od razu. Istniała możliwość 
wizytacji w zakładach przemysłowych 
celem zobrazowania idei i wszelkich niu-
ansów problemu, konsultacje z pracow-
nikami Politechniki lub wykorzystanie 
wiedzy zawartej w zbiorach Biblioteki 
Głównej PP i bibliotek wydziałowych i in-
stytutowych. Do dyspozycji uczestników 
przeznaczono laboratorium kompute-
rowe, wygodne jako miejsce spotkań  
w grupach i opracowywania rozwiązań. 
Od studentów oczekiwano przedsta-
wienia koncepcji rozwiązania w postaci 
10-stronicowego raportu wraz z nie-
zbędnymi załącznikami (schematy i ry-
sunki techniczne, szczegółowe oblicze-
nia itp.), a także przygotowania resume 
w postaci prezentacji multimedialnej.

W praktyce jednak praca w grupach mia-
ła charakter raczej niesformalizowany, co 
wzbogaciło Szkołę o aspekt integracyjny, 
szczególnie pomiędzy uczestnikami po-
chodzącymi z różnych uczelni wyższych 
z różnych krajów Europy. W tym roku 
zagranicznymi gośćmi MLS byli Węgrzy 
z Dunaújvárosi Főiskola, z miasta położo-
nego na południe od Budapesztu, będą-
cego największym ośrodkiem hutniczym 
w kraju. Integrację wspomogła z pewno-
ścią poniedziałkowa wieczorna wycieczka 
do poznańskiego Starego Browaru.

Piątek 24 września był dniem rozstrzy-
gnięć. Grupy rozwiązujące przedstawiały 
kolejno rezultaty swojej pracy, a przysłu-
chiwali się im pozostali uczestnicy MLS, 

XII MIĘDZYNARODOWA LETNIA SZKOŁA
rOzWiĄzYWAniA PrAKTYCznYCH 

PrOBLeMÓW TeCHniCznYCH 

W MeCHAniCe, inŻYnierii MATeriAŁOWeJ 

i TrAnSPOrCie
P O z n A Ń ,  1 9 - 2 3  W r z e Ś n i A  2 0 1 1

Wydział Maszyn roboczych i Transportu w dniach 19-23 

września br. po raz dwunasty gościł uczestników Międzynaro-

dowej Letniej Szkoły, cyklicznego wydarzenia skierowanego do 

studentów Politechniki Poznańskiej oraz gości z zagranicznych 

uczelni wyższych. Celem Szkoły jest konfrontacja zdobytej 

na studiach wiedzy z rzeczywistymi problemami techniczny-

mi z obszaru mechaniki, inżynierii materiałowej i transportu, 

występującymi w praktyce gospodarczej, a prezentowanymi 

przez przedsiębiorstwa biorące udział w MLS. Honorowym 

patronatem objął Xii Międzynarodową Letnią Szkołę Marek 

Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Xii Międzynarodowa Letnia Szkoła rozwiązywania Praktycznych Problemów Technicznych
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Xii Międzynarodowa Letnia Szkoła rozwiązywania Praktycznych Problemów Technicznych

a także przedstawiciele przedsiębiorstw  
i członkowie Komitetu Naukowego, któ-
rzy stanowili skład jury oceniającego 
poziom rozwiązań. W trakcie pokazów 
często wywiązywała się dyskusja na te-
maty merytoryczne czy też dotyczące 
drogi dojścia do określonego rezultatu. 
Po zakończeniu tej części programu MLS, 
rozpoczęło swoją pracę jury konkursowe. 
Oceniano przede wszystkim oryginalność 
rozwiązania, poziom zaawansowania,  
a także inne czynniki, jak choćby jakość 
prezentacji, która również mogła zaważyć 
na ocenie końcowej. Po długich naradach 
przyznano następujące wyróżnienia:

 - I miejsce dla grupy rozwiązującej 
problem przedstawiony przez firmę 
Solaris Bus & Coach S.A., w składzie: 
Mateusz Matysiak, Bartosz Minoro-
wicz, Rafał Nowak, Frederik Stefań-
ski (WMRiT), Attila Szekeres (Duna-
újvárosi Főiskola)

 - II miejsce dla grupy w składzie: Ma-
riusz Bunalski, Justyna Laska (WMRiT), 
Jakub Michałek (WBMiZ), Anna Rjo-
boków (Wyższa Szkoła Pedagogiki  
i Administracji w Poznaniu) oraz Attila 
Domokos i Ádám Hart (Dunaújváro-
si Főiskola), która zmierzyła się z za-
gadnieniem zaprezentowanym przez 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

gionu: Amica Wronki S.A., Solaris Bus 
& Coach S.A. i Volkswagen Poznań Sp. 
z o.o. Organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować prorektorowi ds. ogólnych 
PP, prof. Karolowi Nadolnemu, który po 
raz kolejny zgodził się wesprzeć Szkołę 
z myślą o skutecznej promocji Politech-
niki i utrzymywaniu korzystnych relacji 
na linii nauka-biznes. Podziękowania 
skierować należy również do Pana Mar-
ka Woźniaka, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, za kolejny rok honoro-
wego (i nie tylko) patronatu nad imprezą, 
który skutkuje podniesieniem jej rangi. 

Niesłabnące zainteresowanie ideą Mię-
dzynarodowej Letniej Szkoły ze strony 
studentów, przedstawicieli życia gospo-
darczego oraz regionalnego samorzą-
du, sprawdzona formuła oraz sprawna 
organizacja corocznych jej edycji świad-
czą o potrzebie kontynuacji realizacji 
podobnych wydarzeń. Kolejna, trzy-
nasta edycja Szkoły już za rok - orga-
nizatorzy żywią nadzieję, że "trzynast-
ka" okaże się szczęśliwa. Dodatkowych 
informacji, w tym obszernej fotorelacji 
z tegorocznej edycji proszę szukać na 
stronie domowej MLS (http://mls.put.
poznan.pl)

mgr inż. Krzysztof Koper
Kierownik Organizacyjny XII MLS

Pozostałe grupy zostały wyróżnione 
i również otrzymały cenne nagrody, 
których fundatorem, podobnie jak  
w roku poprzednim, był Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Dyplomy, 
certyfikaty uczestnictwa i nagrody 
przekazano w piątkowe popołudnie 
na uroczystym bankiecie w restauracji 
Maltanka, wieńczącym XII edycję Mię-
dzynarodowej Letniej Szkoły.

W trakcie trwania Szkoły jej uczestnicy 
mieli zapewnione noclegi w domach 

 - III miejsce dla zespołu w składzie: An-
na Brych, Dorota Grzegorska, Michał 
Niemczyk (WBMiZ), Tobiasz Bomski 
(WMRiT) i Tamás Görög (Dunaújváro-
si Főiskola)

studenckich Politechniki, a także co-
dzienne wyżywienie. Niemałe koszty 
organizacyjne można było pokryć tylko 
dzięki hojności sponsorów, wśród któ-
rych znaleźli się liderzy biznesowi re-

Uczestnicy XII Międzynarodowej Letniej Szkoły

Na zdjęciu (od lewej): dr hab. inż. Marek Idzior - Dziekan WMRiT, prof. nadzw.; przedstawiciel Amica Wronki S.A. p. Jan Nowicki; 
członkowie Komitetu Organizacyjnego XII MLS: p. Gabriela Olejnik i p. Krzysztof Koper; prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki  
- Dyrektor IMRiPS
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Na zdjęciu (od lewej): Dziekan Wydziału MRiP w roku 1976 prof. Zdzisław Kośmicki, obecny Dziekan Wydziału dr hab. inż. 
Marek Idzior, prof. nadzw. i Rektor Politechniki Poznańskiej Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Józek Łapczyński opowiadał z ogrom-
nym przekonaniem, iż wiedza zdobyta 
przez nas w czasie studiów, jest wciąż 

przydatna w życiu zawodowym; może-
my być dumni, że jesteśmy absolwenta-
mi Politechniki Poznańskiej, w kraju i na 

D la wszystkich uczestników 
zjazd był ogromnym przeży-
ciem - jechaliśmy gnani tę-
sknotą wspomnień starych, 

dobrych i beztroskich czasów. Wielu 
koleżankom i kolegom trudno było ode-
rwać się od obowiązków zawodowych, 
niektórzy nie dali rady przyjechać.  
11 osób z naszego rocznika uczciliśmy 
minutą ciszy. Pozostała po nich pustka  
i ból przedwczesnego rozstania. Wiele 
przyjaźni, które zrodziły się w okresie 
studiów przetrwało do dnia dzisiejsze-
go, zawarto też parę małżeństw. 

Dwóch kolegów, w tym jednego  
z Węgier - Janosa Kecskesa - ujrzeliśmy 
po raz pierwszy od czasu ukończenia 
studiów. Janos ocenia czas studiów  
w Polsce jako najpiękniejszy okres w ży-
ciu. Do Poznania przyjechał ze swoim 
synem i jego dziewczyną. Oto, co mówi 
po polsku o ich wrażeniach - byli bardzo 
zachwyceni z tym, co widzieli. Wiedzieli, 
że ja bardzo dobrze się czułem w Polsce 
i teraz zobaczyli, dlaczego było mi tu tak 
dobrze. Naprawdę, to dla nich też by-
ło coś cudownego. Będą to na pewno 
pamiętali długo. Dziękuję bardzo! Mam 
nadzieje, ze na następne spotkanie już 
nie musimy tak długo czekać.

Nasz kolega, Romek Weinert, który nie 
opuszcza żadnego zjazdu, a który aby 
przyjechać do Polski musi pokonać set-
ki kilometrów (mieszka za granicą) za-
pewniał - Co do spotkania, było fanta-
stycznie, za 3 lata też przyjadę.

Pierwsza część zjazdu odbyła się na 
uczelni. Dzięki prezentacji przygoto-
wanej przez dr. inż. Andrzeja Wołyń-
skiego absolwenci mogli zapoznać się 
z historią i rozwojem Politechniki Po-
znańskiej. 

Absolwent MRiP 
to brzmi dumnie

W czerwcu br. odbył się kolejny, czwarty, zjazd Wydziału 

Maszyn roboczych i Pojazdów (obecnie Wydział Maszyn ro-

boczych i Transportu), rocznik 1976. Spotkanie odbyło się  

w 35-tą rocznicę ukończenia studiów i 40-lecie poznania się 

braci studenckiej.

W 1976 roku wydział MriP ukończyło 87 osób, wśród nich 

znalazł się obecny rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr 

hab. inż. Adam Hamrol. na zjeździe spotkała się sztafeta 

pokoleń - dziekani ze swoim byłymi studentami.

Absolwent MriP to brzmi dumnie
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Na zdjęciu od lewej: mgr inż. Paweł Giżewski, Dziekan prof. Idzior, rektor prof. Adam Hamrol, mgr inż Krzysztof Szpera

Na zdjęciu od lewej: prof. Janusz Walczak, mgr inż. Maria 
Mitulska-Maćkowiak, pani Lidka Gajewska - przyjmowała 
nas na studia i nadal pracuje w dziekanacie, mgr inż. Janos 
Kecskes

Na zdjęciu od lewej - Michał Lichaj i Mirek Kędzierski, kiedyś 
mieszkali w jednym pokoju w akademiku.

całym świecie, nawet w Stanach Zjed-
noczonych.

Podobnego zdania jest kolega Andrzej 
Kokociński: Wiedza zdobyta na PP jest 
podstawą mojego funkcjonowania za-
wodowego po dzień dzisiejszy. Pomo-
gła mi w rozpoczęciu pracy zawodowej 
w firmie państwowej i spółdzielczej, 
korzystam z niej również obecnie pro-
wadząc swoją firmę prywatną. Zgodnie 
ze stwierdzeniem, które kiedyś wygłosił 
mój serdeczny kolega Janusz Klembalski 
"chłopcy z PP radzą sobie w każdej sytu-
acji życiowej i zawodowej", oczywiście 
należy uwzględnić obowiązujące pary-
tety i dodać dziewczyny.

Wizyta w laboratoriach PP pokazała jak 
wielkich przeobrażeń w zakresie wypo-
sażenia  i organizacji dokonano na na-
szej uczelni od czasu, gdy my ją kończyli-
śmy. Obecni studenci zdobywają wiedzę  
w komfortowych warunkach, nie odbie-
gających niczym od innych uczelni na 
świecie. 

Uczelnia posiada nowe, piękne budynki, 
które oprócz walorów dydaktycznych 
mogą służyć także jako galeria sztu-
ki - ostatnio w Centrum Wykładowym  
i Bibliotece Technicznej można było 

oglądać wystawę światowej sławy ma-
larza i rzeźbiarza Wojciecha Siudmaka.

Zagospodarowanie terenów nadwar-
ciańskich jest imponujące, dzięki Poli-
technice zyskało miasto i jego miesz-
kańcy. 

Może naszemu koledze Rektorowi do 
końca drugiej kadencji uda się jeszcze 
nas czymś mile zaskoczyć?

Oprac.:
Alina Kizierowska

Przed przestronnym budynkiem Centrum Konferencyjno-Wy-
kładowego. Za naszych czasów go nie było.

Absolwent MriP to brzmi dumnie
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P racownicy Działu Spraw Na-
ukowych w ramach prowadzo-
nego Punktu Kontaktowego  
7. Programu Ramowego UE 

przy Politechnice Poznańskiej współorga-
nizowali szkolenie poświęcone grantom 
indywidualnym "Be mERCedes in science". 
Szkolenie, które odbyło się w Centrum 
Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki 
Poznańskiej oficjalnie otworzył Prorek-
tor Politechniki Poznańskiej ds. ogólnych 
prof. dr hab. inż. Karol Nadolny. W pierw-
szej części spotkania Monika Polińska, 
przedstawicielka Komisji Europejskiej, 

TYDzieŃ 7. PrOgrAMU
rAMOWegO Ue W REgiONiE

W dniach 17-21 listopada br. na największych poznań-

skich uczelniach odbył się cykl spotkań promujących udział  

w 7. Programie ramowym Ue. Podczas "Tygodnia 7. Progra-

mu ramowego w regionie" uczestnicy mieli okazję uzyskać 

szczegółowe informacje na temat 7. Pr, jego założeń, struk-

tury, procedur aplikowania w konkursach oraz wymienić się 

doświadczeniami na temat realizacji takich projektów. Ponad-

to uczestnicy warsztatów uzyskali szansę na poszerzenie 

swoich umiejętności interpersonalnych przydatnych w pro-

wadzeniu działalności badawczej na arenie międzynarodowej.

przy wsparciu dr Wiesława Studenckie-
go z Krajowego Punktu Kontaktowego  
7. Programu Ramowego UE w Warsza-
wie, zachęcała naukowców z wielkopol-
skich i lubuskich uczelni do aplikowania  
o granty IDEAS Europejskiej Rady do 
Spraw Badań. W drugiej części spotkania 
Izabela Stelmaszewska-Patyk z Regional-
nego Punktu Kontaktowego 7. Programu 
Ramowego UE przedstawiła ogólne za-
sady uzyskania wsparcia dla naukowców 
w ramach stypendiów indywidualnych 
Marie Curie w Programie "Ludzie". Kolejny 
przedstawiciel Komisji Europejskiej Jean-

-François Briol zaprezentował uczestni-
kom szczegółowe dane statystyczne na 
temat udziału w akcjach Marie Curie  
w 6. Programie Ramowym UE.  

Forma szkolenia nie polegała jedynie 
na wygłaszaniu prezentacji, ale również 
zachęcała do aktywnego udziału pu-
bliczności podczas paneli dyskusyjnych. 
Zaproszeni eksperci i realizatorzy gran-
tów ERC oraz stypendyści Marie Curie 
zaprezentowali swoje doświadczenia 
w realizacji projektów, a także udzielali 
wyczerpujących odpowiedzi na pytania 
zadawane przez uczestników spotkania. 

Pracownicy Działu Spraw Naukowych 
serdecznie dziękują wszystkim uczest-
nikom za aktywny udział w Tygodniu  
7. Programu Ramowego UE w regionie.

Oprac.: 
Dział Spraw Naukowych

Tydzień 7. Programu ramowego Ue w regionie
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W pierwszej części spotka-
nia został zaprezento-
wany konkurs Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego - "Granty na granty" - wspar-
cie finansowe udzielane polskim koor-
dynatorom aplikującym o projekty ba-
dawcze w programach badawczych Unii 
Europejskiej. Konkurs ten to zachęta dla 
naukowców z Polski do aplikowania  
o koordynację europejskim projektem 
badawczym.

Spotkanie 
kierowników 

reALizUJĄCYCH PrOJeKTY W 7. PrOgrAMie rAMOWYM

25 października br. pracownicy Działu Spraw 

naukowych w ramach prowadzonego Punktu 

Kontaktowego 7. Programu ramowego Ue 

przy Politechnice Poznańskiej zorganizowali 

spotkanie dla Kierowników realizujących pro-

jekty w 7. Pr.  Aktualnie na Politechnice reali-

zowanych jest 11 takich projektów.

Druga część spotkania poświęcona by-
ła kwestiom zarządzania projektami  
w 7. PR, z uwzględnieniem wewnętrz-
nych uregulowań panujących na PP.

Podczas dyskusji uczestnicy wymienili się 
uwagami nt. realizacji projektów (roz-
liczenia finansowe, koszty pośrednie, 
wewnętrzne rozporządzenia). Najwię-
cej pytań i wątpliwości budziły kwestie 
związane z zasadami naliczania kosztów 
pośrednich, ich wykorzystaniem, a także 

sposobami wykazywania wkładu wła-
snego przy zmniejszonym dofinansowa-
niu do projektów ze strony MNiSW.

Pracownicy Działu Spraw Naukowych 
dziękują wszystkim uczestnikom za ak-
tywny udział w dyskusji i podzielenie się 
swoim doświadczeniem w realizacji pro-
jektów w 7. Programie Ramowym pod-
czas spotkania.

Oprac.: Dział Spraw Naukowych

Spotkanie kierowników realizujących projekty w 7. Pr

Fot. Wojciech Jasiecki
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SPOTKANIE WYDZIAŁU 
INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Wydział Inżynierii Zarządzania zorgani-
zował spotkanie panelowe, którego te-
matem było "Doskonalenie kształcenia 
na Politechnice Poznańskiej w oparciu o 
Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie 
wyższym". Spotkanie stało się odpowie-
dzią na nowe obowiązki i wyzwania jakie 
nakłada na uczelnie wyższe nowelizacja 
ustawy Prawo o szkolnictwie, która we-
szła w życie z dniem 1 października 2011 

S P O T K A n i A   P A n e L O W e 

Wiedza 
dla gospodarki
15 listopada 2011 r. w ramach projektu "Wiedza dla gospo-

darki", który współfinansowany jest ze środków Unii europej-

skiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły 

się dwa spotkania panelowe. Oddzielnie swoje spotkania pa-

nelowe zorganizował Wydział Technologii Chemicznej i Wy-

dział inżynierii zarządzania. Projekt realizowany jest już od 

lipca 2009 r., jego celem głównym jest dostosowanie oferty 

kształcenia do oczekiwań pracodawców, rynku pracy oraz wy-

magań gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z zadań projek-

tu są spotkania panelowe kadry akademickiej z przedstawi-

cielami przedsiębiorstw. Podstawowym celem tych spotkań 

jest stworzenie modelu współpracy na linii biznes - uczelnia,  

w zakresie kreowania programów studiów zgodnych z potrze-

bami rynku pracy. Ważnym obszarem spotkań jest wspólne 

kształtowanie kwalifikacji i kompetencji studentów.

roku. Spotkanie panelowe rozpoczęło 
proces definiowania efektów kształcenia 
dla programów studiów realizowanych 
na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele 
firm z różnych branż, pracownicy nauko-
wi Politechniki Poznańskiej oraz studenci 
WIZ. Panel podzielony został na 2 części. 
W pierwszej, głos zabrali:

 - Dr Przemysław Bartkiewicz, doc. PP, 
podsumował wyniki badań i ewalu-

acji realizowanych w ramach projektu 
"Wiedza dla gospodarki".

 - Dr inż. Paweł Pawlewski przedstawił 
przebieg realizacji projektów studenc-
kich w przedsiębiorstwach poznań-
skich, opowiadał o doświadczeniach 
i planach.

 - Dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek zapre-
zentowała koncepcję modelu kształ-
towania kierunków i treści kształcenia 
na uczelniach wyższych w kontekście 
potrzeb rynku pracy.

 - Weronika Migas-Malinowska objaśni-
ła nowe zasady definiowania procesu 
kształcenia dla szkolnictwa wyższego.

Druga część spotkania panelowego mia-
ła charakter warsztatowy. Zaproszeni 
goście podzieleni zostali na 3 zespoły 
i poproszeni o opracowanie efektów 
kształcenia dla przedmiotów realizowa-
nych w ramach studiów II stopnia, kie-
runku Inżynieria bezpieczeństwa, Logi-
styka oraz Zarządzanie. Praca zespołów 
oparta była o wypełnianie formularzy 
efektów kształcenia, zgodnie z założe-
niami koncepcji Krajowych Ram Kwali-
fikacji. Warsztatowa forma pracy stała 
się okazją do twórczej dyskusji oraz wy-
miany opinii pomiędzy pracodawcami, 
kadrą dydaktyczną i studentami na te-
mat kompetencji absolwentów PP oraz 
potrzeb dotyczących procesu kształ-
cenia. W rezultacie powstały przykła-
dowe karty przedmiotów uzupełnione  
o oczekiwane przez pracodawców i stu-
dentów efekty kształcenia absolwentów 
Politechniki Poznańskiej. Praca w zespo-
łach stała się cennym doświadczeniem 
w zakresie współtworzenia programów 
studiów przez zaangażowanie wszyst-
kich stron zainteresowanych procesami 

Wiedza dla gospodarki
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kształcenia. Jej wyniki potraktowane zo-
staną jako wskazówki dla dalszych prac 
nad dostosowaniem programów kształ-
cenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania 
do nowych przepisów o szkolnictwie 
wyższym. Ponadto zaprojektowane dla 
wybranych przedmiotów efekty kształ-
cenia proponowane przez pracodaw-
ców i studentów posłużą jako materiał 
badawczy, który swą tematyką wpisuje 
się w dotychczas prowadzone w ramach 
projektu Wiedza dla gospodarki analizy 
kompetencji studentów i absolwentów 
Politechniki Poznańskiej w perspekty-
wie zmian rynku pracy. [Włodarkiewicz 
- Klimek H. I inni., Zmiany i rozwój kom-
petencji studentów i absolwentów Po-
litechniki Poznańskiej w perspektywie 
zmian rynku pracy, First Evolute Sympo-
sium, Girona, Spain 2011].

SPOTKANIE WYDZIAŁU 
TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Tematem spotkania zorganizowanego 
przez Wydział Technologii Chemicznej 
było "Kształcenie na studiach II i III stop-
nia na Wydziale Technologii Chemicznej 
Politechniki Poznańskiej".

WTCh reprezentowali dziekan prof. dr 
hab. Andrzej Olszanowski, prodzie-
kan dr hab. inż. Krzysztof Alejski prof. 
nadzw., koordynatorzy poszczególnych 
zadań projektu, przedstawiciele Rady 
Wydziału, reprezentanci Samorządu 
studenckiego i Studium doktoranckiego 
WTCh, pracownicy naukowo-dydak-
tyczni oraz osoby zaangażowane w re-
alizację projektu WDG. 

Wśród zaproszonych pracodawców 
znaleźli się reprezentanci 14 firm: Be-
iersdorf Manufacturing Poznań, Celi-
ko, Exide Technologies Polska, Glaxo-
SmithKline Pharmaceuticals, HALKOL, 
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  
w Poznaniu CLAiO, ITT PCI Membranes, 
J.S. Hamilton Poland Ltd., Kompania Pi-
wowarska, Kopalnia Węgla Brunatnego 

Konin, Stockmeier Chemia, Tomaszew-
ski Consulting, Volkswagen Poznań, 
Wavin Metalplast-Buk.

IV spotkanie panelowe rozpoczął dziekan 
WTCh powitaniem gości i wprowadze-
niem w tematykę spotkania. W pierwszej 
części koordynatorzy projektu przedsta-
wili sprawozdanie z realizacji zadań 5  
i 7 dotyczących staży i udziału praco-
dawców w procesie kształcenia na WTCh  
w 2011 r. Podkreślili duże zainteresowa-
nie udziałem w tych zadaniach zarówno 
ze strony studentów, jak i przedsiębior-
ców. Na zakończenie tej części spotkania 
dr hab. inż. Krystyna Prochaska, prof. 
nadzw. oraz dr hab. inż. Krzysztof Alejski, 
prof. nadzw. przedstawili charakterystykę 
obecnego systemu kształcenia na stu-
diach II i III stopnia WTCh. Te wypowiedzi 
oraz informacje zawarte w prezentacji dr. 
inż. Witolda Tomaszewskiego dotyczącej 
oczekiwań przedsiębiorców w zakresie 
kształcenia na II i III stopniu studiów wy-
wołały bardzo aktywny udział uczestni-
ków spotkania w dyskusji na temat do-
tychczasowego kształcenia na wydziale. 
Stwierdzono, iż istotnym jest stopniowa-
nie studiów w związku z tym, że wyma-
gany jest na rynku pracy różny poziom 
wykształcenia w zależności od miejsca 

pracy. Z tego względu widoczne jest du-
że zapotrzebowanie na rynku pracy na 
osoby z wykształceniem technicznym po 
I stopniu studiów, jednakże są także miej-
sca pracy, głównie działy badań i rozwo-
ju, gdzie bardzo dobrze wpasowują się 
osoby ze stopniem doktora. Uznano rów-
nież, że tematyka doktoratów podobnie 
jak prac magisterskich powinna być re-
alizowana w odpowiedzi na rzeczywiste 
problemy w przedsiębiorstwach.

Przedstawiciele firm jednogłośnie 
stwierdzili, że 4 tygodniowe praktyki 
to zdecydowanie za mało, aby student 
miał szansę poznać specyfikę pracy  
w danej firmie. Uznano, że 8 tygodni 
jest to minimalny czas jaki powinny 
trwać praktyki lub staże. 

Wypowiedzi przedstawicieli pracodaw-
ców dotyczące ich oczekiwań wzglę-
dem systemu kształcenia na II i III stop-
niu studiów pozwoliły na wysunięcie 
wniosku, iż bardzo istotnym jest, aby 
pracodawcy mieli istotny wpływ na ak-
tualnie realizowany program studiów.

Oprac.: 
Mgr inż. Dominika Trzcielińska

Wiedza dla gospodarki

Uczestnicy spotkania
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P o raz kolejny studentka Wy-
działu Architektury Politechniki 
Poznańskiej została doceniona 
w Ogólnopolskim Konkursie 

Urbanistycznym Towarzystwa Urbani-
stów Polskich. Mgr inż. arch. Magda-
lena Korsak zdobyła pierwsze miejsce  
w kategorii "urbanistyka". Po zeszło-
rocznym sukcesie Eweliny Janiszewskiej 
możemy mówić o serii nagród.

Praca dyplomowa autorstwa Małgorza-
ty Korsak pt. "Rewitalizacja starego mia-
sta w Sulęcinie", której Promotorem jest 
dr inż. arch. Przemysław Biskupski, zo-
stała uznana przez Sąd Konkursowy Do-
rocznej Nagrody Towarzystwa Urbani-
stów Polskich za najlepszą magisterską 
pracę dyplomową w Polsce w dziedzinie 
projektu urbanistycznego, ukończoną  
i obronioną w 2010 roku.

Autorka o swojej pracy: Powodem pod-
jęcia tematu związanego ze starym mia-
stem w Sulęcinie była osobista potrzeba 
poszukiwania tożsamości miasta, w któ-
rym się wychowałam. Jestem entuzjast-
ką poznawania i doświadczania wielo-
warstwowości przestrzeni miejskiej i tę 
złożoność chciałam przedstawić w pro-
jekcie, dając sobie i innym szansę świa-
domego przeżywania miasta.

Dzisiejsze centrum Sulęcina jest skrzyżo-
waniem różnych rozwiązań planistycz-
nych. To przerwane miasto, w którym 
ślady przeszłości są ledwie czytelne  
i zdyskredytowane. Główny problem 
architektoniczno-urbanistyczny stano-
wi powojenna odbudowa przestrzeni 

Pierwsze miejsce 
W  O g Ó L n O P O L S K i M  K O n K U r S i e 

T O WA r z Y S T WA  U r B A n i S T Ó W  P O L S K i C H 

n A  n A J L e P S z Ą  P r A C ę  D Y P L O M O WĄ  M A g i S T e r S K Ą 

z A  r O K  A K A D e M i C K i  2 010 / 2 011

i miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TUP na najlepszą pracę dyplomową magisterską



25GŁOS POLITECHNIKI

placów oraz brak badań, co powoduje 
podejmowanie chybionych decyzji pro-
jektowych bądź je hamuje. 

Podczas procesu projektowego położy-
łam nacisk na wielość analiz mających 
na celu odnalezienie nici przewodniej 
do konkretnego miejskiego pejzażu. 
Osadzając miasto w regionie, nawiązu-
jąc do warunków przyrodniczych, skali 
i uwzględniając etapy, w których ewo-
luował rozwój starego miasta objętego 
murami i rzeką (wg własnych wniosków) 
oraz odszyfrowując metafory, zapro-
ponowałam przebudowę. Uczytelnia 
ona kontekst kulturowy, tożsamościo-
wy oraz kompozycyjny starego mia-
sta. Zdecydowałam o wyburzeniu tych 
obiektów, które jak pokazują analizy, 
widoki i panoramy, są destrukcyjne dla 
przestrzeni placów i ulic. W zamierzeniu 
projekt jest wolą powrotu do ukrytych 
korzeni miasta. Poprzez nowe rozpla-
nowanie urbanistyczne uwzględniają-
ce historyczny kontekst, tworzy nową 
jakość, w której miejsca zapomniane  
i przeoczone odzyskują znaczenie i siłę. 

Odwołując się do idei labiryntu, ważne 
było dla mnie, aby uczytelnić mieszkań-
com życie na kilku poziomach miejsko-
ści, a spacerowiczom dać do dyspozycji 
możliwość błądzenia po sulęcińskiej sta-
rówce, jak przedstawia projekt "spacer 
po mieście".

Wdzięczna jestem mojemu Promotoro-
wi Panu dr. inż. arch. Przemysławowi 
Biskupskiemu, który jest wspaniałym 
pedagogiem i architektem-urbanistą, 
za trafne wskazówki i długie rozmowy 
podejmujące zagadnienia starych miast 
oraz to, że dzielił się za mną swoim za-
pałem do pracy.

Po raz kolejny Jury konkursu dostrze-
gło potencjalne możliwości rewitalizacji 
miast Ziemi Lubuskiej.

Po zniszczeniach wojennych, a następ-
nie po niefortunnych próbach odbu-
dowy zrywającej z kontinuum histo-
rycznym nastał okres przywracania 
miastom ładu przestrzennego w zgo-
dzie z klasycznymi elementami kompo-

zycji urbanistycznej. Zeszłoroczna praca 
E. Janiszewskiej na temat Skwierzyny,  
a przede wszystkim tegoroczna M. 
Korsak o Sulęcinie ukazuje jak atrakcyj-
nie może wyglądać miasto przyjazne 
dla mieszkańców. W zwycięskiej pracy 
widoczny jest bardzo dobry rysunek 
warsztatowy, jednak w tego typu kon-
kursach, aby zdobyć pierwsze miejsce 
to nie wystarczy. Dodatkowymi argu-
mentami zapewne był udział w deba-
cie społecznej, prezentacja pracy przed 
społecznością lokalną, nawiązywanie 
dialogu z mieszkańcami. Małgorzata 
Korsak spełniła te wszystkie wymagania 
i wybiła się na pierwsze miejsce.

Gratulujemy Autorce 
oraz Promotorowi.

Oprac.: 
dr hab. inż. arch. Robert Ast 
z Kadrą Zakładu Urbanistyki 

i Planowania Przestrzennego

i miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TUP na najlepszą pracę dyplomową magisterską
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W arsztaty dla Doktoran-
tów są imprezą cyklicz-
ną, organizowaną co-
rocznie począwszy od 

2003 r. Ich głównym celem jest integra-
cja polskiego środowiska bioinforma-

Sukcesy naszych 
bioinformatyków 
zJAzD POLSKiegO TOWArzYSTWA BiOinFOrMATYCznegO 
W KrAKOWie

W dniach od 30 września do 2 października br. w Krakowie 

odbył się iV zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego 

połączony z iX Warsztatami z Bioinformatyki dla Doktorantów. 

głównym organizatorem zjazdu był Uniwersytet Jagielloński. 

Wśród uczestników, których było około 60, znaleźli się repre-

zentanci wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Politechnika 

Poznańska reprezentowana była przez 14 osób - pracowników 

i doktorantów z zespołu prof. Jacka Błażewicza.

tycznego. Młodzi naukowcy - doktoranci 
- mają wspaniałą okazję do zaprezento-
wania własnych osiągnięć naukowych 
podczas trwania Warsztatów. Miła at-
mosfera oraz bogaty program towarzy-
ski są doskonałą okazją do nawiązywa-

nia współpracy oraz do wymiany myśli  
i poglądów. Sprzyja temu również wy-
jazdowy charakter Warsztatów, dzięki 
czemu dyskusje dotyczące prac na-
ukowych kontynuowane są zarówno 
w trakcie wystąpień oraz poza nimi,  
w czasie wolnym.

Polskie Towarzystwo Bioinformatycz-
ne  jest młodym stowarzyszeniem na-
ukowym działającym na rzecz wspie-
rania rozwoju bioinformatyki w Polsce. 
Towarzystwo zostało zarejestrowane 
27 lutego 2008 roku. Na dzień 1 paź-
dziernika 2011 r. liczba członków PTBI 
wynosiła 135, co stanowi przyrost o 18 
nowych członków w stosunku do sta-
nu z poprzedniego Zjazdu. Znakomitą 
większość członków PTBI stanowią stu-
denci i doktoranci. Celem Towarzystwa 
jest popieranie rozwoju bioinformatyki  
i jej popularyzacja. Dla osiągnięcia 
swych celów Towarzystwo organizuje 
zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, 
odczyty, wykłady, kursy konkursy oraz 
przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

Na Zjeździe w Krakowie ogłoszone zo-
stały wyniki dwóch konkursów organizo-
wanych przez Towarzystwo. Laureatem 
Konkursu PTBI na Najlepszą Rozprawę 
Doktorską z Bioinformatyki obronioną 
w 2010 roku została dr inż. Agniesz-
ka Rybarczyk z  Instytutu Informatyki 
Politechniki Poznańskiej. Doceniona 
została jej rozprawa na temat "Algoryt-
micznych aspektów procesu degradacji 
RNA", która powstała pod kierunkiem  
prof. dr. hab. inż. Jacka Błażewicza oraz 
prof. dr. hab. Marka Figlarowicza. 

W Konkursie na Najlepszą Pracę Ma-
gisterską z Bioinformatyki laureatami 
zostali magistranci Instytutu Informa-
tyki Politechniki Poznańskiej: Wojciech 
Frohmberg oraz Michał Kierzynka, któ-
rzy w  roku 2010 obronili pracę dyplo-
mową magisterską pt. "Development 
of sequence alignment methods on 
Graphics Processing Unit" stworzoną 
pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jacka 
Błażewicza. Więcej informacji na temat 
zjazdu, warsztatów, nagród oraz Towa-
rzystwa można znaleźć pod adresem 
http://ptbi.org.pl/.

Oprac.:
Dr inż. Paweł Kędziora

zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w Krakowie
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A naliza danych 
charakteryzują-
cych udział spo-
łeczeństwa pol-

skiego w systemie edukacji 
formalnej w ostatnim dwu-
dziestoleciu oraz zauważal-
ne trendy w dokonujących 
się przemianach, pozwalają 
na - przynajmniej częścio-
wą - ocenę dotychczaso-
wych dokonań i planowanie 
polityki edukacyjnej pań-
stwa na rzecz budowania 
nowoczesnego społeczeństwa "opartego na wiedzy". Nasze 
sukcesy i porażki zestawione zostaną z odpowiednimi osią-
gnięciami w krajach Unii Europejskiej oraz krajach OECD.

1. Edukacja przedszkolna. W całej Polsce z opieki w żłobkach 
korzysta zaledwie około 30 tysięcy dzieci. Oceniając skalę tej 
formy opieki i wczesnej edukacji warto brać pod uwagę kon-
tekst znaczenia opieki nad dziećmi 
do lat trzech dla kwestii demogra-
ficznych, rozwoju rynku pracy oraz 
wsparcia rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Dla dzieci  
w wieku 3-5 lat - po zapaści w dru-
giej połowie lat 80. i na początku lat 
90. - nastały lepsze dni. Od 1993 
roku obserwujemy ciągły wzrost  
upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej, ze znacznym przyspie-
szeniem od 2009 roku. Mimo to,  
w porównaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej, wskaźnik upowszech-
nienia tej formy edukacji należy do 
najniższych. Obecnie w Polsce do 
przedszkoli uczęszcza 64% czterolat-
ków i 81% pięciolatków, choć jeszcze  
w roku 2008 wskaźniki te wynosiły 
odpowiednio około 48% oraz 58%  
i były najniższe w krajach Unii. Lidera-
mi w Europie są Hiszpania, Holandia, 
Francja i Cypr ze wskaźnikiem 100%; 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii pięciolatki 
objęte są obowiązkiem szkolnym.

2. Szkoły podstawowe i gimnazja. Pierwsza dekada tego 
wieku przyniosła wiele istotnych zmian zarówno w organi-

zacji edukacji szkolnej jak i samej po-
pulacji, do której oferta edukacyjna 
jest kierowana. Porównując rok 2002 
z 2010 rokiem widzimy wyraźny trend 
demograficzny - zmniejszanie się liczby 
dzieci w wieku szkolnym. Uczniowie 
szkół podstawowych w roku szkolnym 
2009/10 stanowili zaledwie 72% ana-
logicznej populacji z roku szkolnego 
2001/02, przy czym aktualna liczba 
szkół podstawowych to około 88% po-
ziomu bazowego. Populacja gimnazja-
listów w tym samym czasie zmniejszyła 
się do 76% poziomu wyjściowego; jed-

nocześnie liczba gimnazjów wzrosła o 12%. Podane wyżej 
charakterystyki oznaczają, że w latach 2002-2010  średnia 
liczba uczniów w szkole podstawowej spadła z 203 do 168, 
czyli tak jakby z przeciętnej szkoły ubyły dwa oddziały. Prze-
ciętna liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej (bez 
szkół specjalnych) wynosi obecnie niespełna 20. Wynik ten 
lokuje Polskę w czołówce państw OECD i jest niemal iden-

tyczny jak dla Portugalii, Włoch, Austrii czy Danii. Lepszy 
wynik osiągnęły tylko Luksemburg, Grecja i Islandia.  Warto 
jednak zauważyć, że nie ma żadnych dowodów wskazujących 
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Wykres 1. Struktura udziału kształcenia ogólnego i zawodowego w UE na 
etapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (2008) Źródło. Raport o stanie 
edukacji 2010.
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na istnienie bezpośredniej zależności między liczbą uczniów  
w klasie a efektywnością nauczania. W gimnazjach, po-
dobnie jak w wypadku szkół podstawowych, obserwujemy 
zmniejszanie się przeciętnej liczby uczniów w szkole. 
Średnio statystyczne gimnazjum straciło w analizo-
wanym okresie  około 80 uczniów, czyli cztery prze-
ciętnej wielkości oddziały (obecnie przeciętne gimna-
zjum ma około 200 uczniów). 

3. Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika i zasad-
nicze szkoły zawodowe). Lata 90. i początek obecne-
go stulecia przyniosły raptowny wzrost liczby miejsc 
w szkołach wyższych. Bogata oferta edukacyjna tych 
szkół oraz – w przypadku części kierunków, a nawet 
uczelni – niewygórowane kryteria rekrutacyjne, za-
owocowały wzrostem popularności szkół (głównie 
liceów ogólnokształcących) umożliwiających uzy-
skanie matury, warunkującej edukację na poziomie 
wyższym. W roku szkolnym 2009/10 uczniowie LO 
stanowili blisko 45% wszystkich uczniów, ale absol-
wenci LO to ponad 50% wszystkich absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Strukturę 
kształcenia ogólnego i zawodowego w Polsce na tle 
innych krajów Unii Europejskiej przedstawia wykres 1.

O ile w ostatnich kilku latach w segmencie szkół ponadgimna-
zjalnych dla młodzieży obserwuje się postępującą stabilizację 
w zakresie zmian preferencji dotyczących profilu kształcenia, 
o tyle szkolnictwo dla dorosłych ulega dalszym znaczącym 
przeobrażeniom. W roku szkolnym 2001/02, w populacji 
uczących się w szkołach dla dorosłych, 40%  uczęszczało do 

liceów, a pozostałe 60%  –  do techników i ZSZ. Był to rozkład 
zbliżony do istniejącego w szkołach dla młodzieży. W roku 
szkolnym 2009/10 do LO chodzi już blisko 80% uczniów szkół 

dla dorosłych. 
Obecnie pra-
wie 24% liceali-
stów w Polsce to 
uczniowie szkół 
dla dorosłych. Ta 
dość zaskakująca 
zmiana preferen-
cji nie jest jednak 
skutkiem odro-
czonych aspiracji 
e d uk a c y j n y c h . 
Zestawienie po-
wyższych wskaź-
ników z dyna-
miką wzrostu w 
ostatnim dzie-
sięcioleciu liczby 
liceów ogólno-
kształcących dla 
dorosłych (skok  

z niewiele ponad 1000 w roku 2001/02 do prawie 2500 w 
roku 2009/10) nie pozostawia wątpliwości. Skalę tego zjawi-
ska najlepiej oddaje następujące porównanie: w roku 2002 
liczba liceów dla dorosłych była o połowę niższa od liczby 
takich szkół dla młodzieży; w roku 2010 liczba liceów dla 
dorosłych przewyższała już liczbę liceów dla młodzieży. Nie-
mal skokowy przyrost wskazuje na istnienie silnych bodźców 

sprzyjających po-
wstawaniu takich 
szkół. Licea ogól-
nokształcące dla 
dorosłych ulegają 
dynamicznej pry-
watyzacji (w roku 
szkolnym 2001/02 
w publicznych LO 
uczyło się 54% 
uczniów, 8 lat 
później już tyl-
ko 26%). Licea 
ogólnokształcą-
ce to zarówno  
w Polsce, jak i na 
świecie tradycyjna 
ścieżka dochodze-
nia do poziomu 
kształcenia akade-
mickiego. Zwień-
czona egzami-
nem maturalnym  
daje dostęp do 
szkół wyższych. 
Czy jednak LO 

Polska
11,51 %

Niemcy
12,11 %

Wielka Brytania
12,13 %

Francja
11,30 %

Włochy
10,65 %

Hiszpania
9,24 %

Rumunia
5,54 %

pozostałe kraje
27,52 %

Udział największych systemów szkolnictwa wyższego 
w ogólnej liczbie studentów Unii Europejskiej (2008).Wykres 2. Udział największych systemów szkolnictwa wyższego w 
ogólnej liczbie studentów Unii Europejskiej (2008). Źródło. Raport o 
stanie edukacji 2010.

Uczelnie Studenci 
(w tys.)

Odsetek 
studentów

Średnia
wielkość uczelni 

(w tys. studentów)

Łącznie 456 1928 100 4,2

Sektor publiczny 131 1268 66 9,7

Sektor niepubliczny 325 660 34 2,0

Typ uczelni

Uniwersytety 18 526 27 29,2

Wyższe szkoły techniczne 24 322 17 13,4

Wyższe szkoły rolnicze 8 88 5 11,0

Wyższe szkoły ekonomiczne 83 357 18 4,3

Wyższe szkoły pedagogiczne 18 108 6 6,0

Akademie medyczne 9 58 3 6,4

Wyższe szkoły morskie 2 10 1 5,1

Akademie wychowania fizycznego 6 28 1 4,7

Wyższe szkoły artystyczne 21 16 1 0,7

Wyższe szkoły teologiczne 15 7 0 0,5

Szkoły resortu obrony narodowej, 
spraw wewn. i admin. 7 16 1 2,3

Pozostałe szkoły 245 392 20 1,6

System szkolnictwa wyższego w podziale na sektor publiczny i niepubliczny Źródło. Raport o stanie edukacji 2010.
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dla dorosłych są drogą do szkół wyższych? 
Czy zdany egzamin maturalny, często na 
poziomie progu zdawalności, zaświadcza  
o dojrzałości do podjęcia studiów wyższych? 
Należy w to wątpić zważywszy na fakt, że 
zaledwie co drugi absolwent tych szkół po-
dejmuje próbę zmierzenia się z egzaminem 
maturalnym. Co więcej, w grupie zdających 
mniej niż co trzeci zdaje ten egzamin. Cze-
mu zatem służą LO dla dorosłych, jeżeli dane 
dotyczące rynku pracy wskazują, że szanse 
na zatrudnienie osób z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym są niskie ?

4. Szkolnictwo wyższe. Sektor szkolnictwa 
wyższego w Polsce należy do największych 
w Europie. Nieznacznie więcej studentów  
(w liczbach bezwzględnych) mają tylko 
Wielka Brytania i Niemcy. W całej Unii Eu-
ropejskiej studiuje około 18,5 miliona stu-
dentów, z tego 11,5% w Polsce. Porównanie 
rozmiarów sektorów szkolnictwa wyższego 
w krajach UE przedstawia wykres 2.

W roku akademickim 2008/09 działało w Polsce 456 uczelni 
wyższych, w tym 131 uczelni publicznych i 325 uczelni niepu-
blicznych (rok akademicki  2010/11 zainaugurowało już 470 
uczelni). Łączna liczba studentów wynosiła 1928 tysięcy. Aż 
34% (660 tys.) wszystkich studentów uczyło się w szkołach 
niepublicznych.

Polskie uczelnie, z wyjątkiem uniwersytetów, są niewielkie. 
Dotyczy to w szczególności sektora szkół niepublicznych. Jed-
nak udział szkolnictwa niepublicznego w całości szkolnictwa 
wyższego (34% ogólnej liczby studentów) jest w Polsce bar-
dzo wysoki, nie tylko  
w porównaniu z inny-
mi krajami europejski-
mi (np. Francja - 20%, 
Niemcy - 10%, Dania 
- ok. 2%), ale także 
w porównaniu z USA 
(ok. 26%).

Według ustawy Pra-
wo o szkolnictwie 
wyższym szkoły 
wyższe dzielą się na 
akademickie (posia-
dające przynajmniej 
jedno uprawnienie do 
nadawania stopnia 
naukowego doktora)  
i zawodowe, kształcące w trybach stacjonarnym i niestacjo-
narnym. Jaki jest rozkład polskich szkół wyższych oraz popu-
lacji studentów ze względu na te kategorie? Wyższe szkoły za-

wodowe stanowią 75% polskich uczelni i aż 52% wszystkich 
studentów stanowią studenci studiów niestacjonarnych.  
W uczelniach niepublicznych odsetek studentów kształcą-
cych się w trybie niestacjonarnym wynosi obecnie 82% ,  
w publicznych – 36%. Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczba godzin zajęć na 
studiach niestacjonarnych realizowanych pod bezpośrednią 
opieką nauczycieli akademickich może stanowić zaledwie 
60% godzin zajęć na studiach stacjonarnych. Takie rozwią-
zanie znacznie odbiega od organizacji studiów w niepełnym 
wymiarze czasu (part-time) w innych krajach wysokorozwi-
niętych i może oznaczać, że poważna część studentów nie 
realizuje programu studiów zgodnego ze standardami aka-
demickimi.

Sieć uczelni wyższych w Polsce jest 
stosunkowo gęsta. Co prawda uczel-
nie publiczne koncentrują się w dużych 
miastach o tradycjach akademickich, ale 
uczelnie niepubliczne lub ich oddziały 
zamiejscowe znajdują się w 172 z 379 
powiatów (dane z roku 2009).

Rozmiar i obecny kształt sektora szkol-
nictwa wyższego w Polsce są efektem 
dynamicznego rozwoju po roku 1989. 
W ciągu 20 lat, liczba studentów wzro-
sła blisko pięciokrotnie (z 400 tysięcy do 
prawie 2 milionów). Liczba studentów 
osiągnęła szczyt w 2005 roku, by od 
tego czasu nieznacznie spadać. Miarą 
powszechności studiów wyższych (po-

za bezwzględną liczbą studentów) jest współczynnik sko-
laryzacji, w szczególności współczynnik skolaryzacji netto. 
Jest to stosunek liczby studentów w nominalnym wieku 

pozostałe kierunki
16%

ochrona środowiska
1%

prawne
3%

usługi dla ludności
4%

informacyjne
5%

medyczne
6%

inżynieryjno-techniczne 
7%

humanistyczne
9%

pedagogiczne
12%

społeczne
14%

ekonimiczne 
i administracyjne

14%

Wykres 4. Studenci uczelni wyższych w Polsce według kierunku studiów (2008) Źró-
dło. Raport o stanie edukacji 2010.

Udział największych systemów szkolnictwa wyższego 
w ogólnej liczbie studentów Unii Europejskiej (2008).
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Wykres 3. Poziom skolaryzacji w wybranych krajach (2008) Źródło. Raport o stanie edukacji 2010. Wartości 
współczynnika skolaryzacji netto odnoszą się do grupy wiekowej 20-24 lata.
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kształcenia na danym poziomie do całej populacji w wieku 
nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (GUS 
przyjmuje za nominalny przedział wieku 19-24 lata). Wy-
kres 3 pokazuje powszechność studiów wyższych w Polsce  
i w wybranych krajach UE i OECD.

Studenci w Polsce kształcą się na ponad 200 kierunkach, 
w tym na 118 kierunkach typowych (pozostałe to kierunki 
unikatowe - projektowane przez uczelnie i makrokierunki). 
Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym z 2011 roku za-
pewne zwiększy tę liczbę, jako że daje uczelniom szerszą 
możliwość projektowania własnych kierunków. W ostatnich 
kilkunastu latach najpopularniejsze w Polsce były kierunki 
ekonomiczne i administracyjne (w tym zarządzanie i marke-
ting). Według danych publikowanych przez MNiSW, w 2008 
roku studia na nich podjęło 23% wszystkich studentów, czyli 
około 445 tysięcy. Rozkład populacji studentów według kie-
runków studiów przedstawia wykres 4.

Porównanie popularności poszczególnych kierunków studiów 
w Polsce i innych krajach wymaga odwołania się do Między-
narodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia ISCED1.  
W oparciu o klasyfikację ISCED oraz przyporządkowanie (we-
dług wytycznych ISCED) polskich kierunków studiów do grup 
oraz podgrup kierunków studiów tejże klasyfikacji, można 
porównać popularność poszczególnych grup kierunków  
w Polsce i w Unii Europejskiej. Zarówno w Polsce, jak i średnio 
w Unii Europejskiej, najwięcej studentów kształci się na tanich 

w utrzymaniu kierunkach z grupy nauki społeczne, handel  
i prawo  (w tej grupie mieści się także zarządzanie i marke-
ting). W Polsce na tych kierunkach uczy się 40% wszystkich 
studentów, w UE - 34%. Dużo większą popularnością, niż 
średnio w Europie, cieszą się w Polsce kierunki z grupy kształ-
cenie (14% studentów w Polsce i 9% w UE). Istotnie mniej po-
pularne są u nas kierunki związane z ochroną  zdrowia i opie-
ką społeczną. W pozostałych przypadkach różnice pomiędzy 
Polską i średnią dla krajów Unii Europejskiej są niewielkie.

O skali dotacji państwowych kierowanych na poszczególne 
etapy edukacyjne, o tym czy zaspokajają one potrzeby zwią-
zane z realizacją zadań edukacyjnych realizowanych na rzecz 
wszystkich uczestników edukacji formalnej, o udziale wy-
datków prywatnych w finansowaniu oświaty a także o tym,  
z czego utrzymują się uczelnie wyższe w Polsce - w następ-
nym wydaniu Głosu Politechniki.

Opracowanie 
na podstawie Raportu o stanie edukacji 2010.

dr Marian Liskowski
Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny

Logo raportu pochodzi z w/w publikacji.

W dniu 22 września 2011 
r. w Poznaniu odbyła się 
konferencja naukowa 
pt. "Kapitał społeczny 

Wielkopolski w strategii polityki spo-
łecznej", podsumowująca realizowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego projekt "Badanie kapitału 

społecznego jako czynnika determinu-
jącego skuteczność strategii polityki 
społecznej w Wielkopolsce". Patronat 
honorowy konferencji sprawowali Mini-
ster Pracy i Polityki Społecznej - Jolanta 
Fedak oraz Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego - Wojciech Jan-
kowiak. Patronat medialny konferencji 

objęty został przez miesięcznik Polityka 
Społeczna.

Zespół naukowy (koordynator meryto-
ryczny - prof. dr hab. E. Skawińska, dr 
Ewa Badzińska, dr Tomasz Brzęczek, 
mgr inż. Agata Budzyńska, dr Mał-
gorzata Gajowiak, mgr inż. Andżelika 
Libertowska) w okresie od 1 paździer-
nika 2010 r. do 30 września 2011 r. 
przeprowadził diagnozę kapitału spo-
łecznego w 6 powiatach ziemskich 
Wielkopolski, które charakteryzowa-
ły się najwyższą stopą bezrobocia  
w latach 2009-2010. Były to powiaty: 
wągrowiecki, średzki, gostyński, ko-
niński i jarociński. Dla celów porów-
nawczych przyjęto powiat poznański 
uznany za wzorcowy, gdyż wystąpi-
ła tutaj najniższa stopa bezrobocia  
w Wielkopolsce. Badania miały cha-
rakter kompleksowy. Jest to pierwsza 

Kapitał społeczny 
Wielkopolski 
–  S TA n  z A S O B Ó W 

i  P e r S P e K T Y W Y  W z r O S T U

Kapitał społeczny Wielkopolski - stan zasobów i perspektywy wzrostu
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taka praca w kraju. Brak też podob-
nych analiz na świecie. 

Celem wykonanych badań była oce-
na poziomu kapitału społecznego  
w wytypowanych zbiorowościach, okre-
ślenie sposobów oraz metod oddziały-
wania na wzrost kapitału społecznego 
dla zwiększenia skuteczności lokalnych 
strategii polityki społecznej. Ponadto re-
alizatorzy projektu dążyli do opracowania 
prognozy wzrostu kapitału społeczne-
go w kontekście przedsiębiorczości i jej 
wpływu na rzecz kształtowania postaw 
prospołecznych społeczeństw lokalnych 
w tworzeniu warunków na rzecz aktywi-
zacji i integracji społeczności lokalnych.

Badania objęły cztery grupy respon-
dentów, tj. przedstawicieli bezrobot-
nych, samorządów terytorialnych, szkół  
i przedsiębiorstw oraz 42 wymiary (ce-
chy) kapitału społecznego odzwiercie-
dlające 7 jego zasobów. W analizie za-
stosowano celowo opracowaną metodę 
MAKS (Multiwymiarowa Analiza Kapita-
łu Społecznego), w której szczególną 
rolę przyznano metodom jakościowym 
(wywiady pogłębione).

Na podstawie wykonanych analiz okre-
ślono poziom kapitału społecznego  
w powiatach, a także jego strukturę,  
w tym zasoby kluczowe oraz słabe, bę-
dące w minimum, które stanowią barierę 
w realizacji funkcji proefektywnościo-

wych tak w gospodarce, jak i w spo-
łeczeństwie. Przedstawiono prognozę 
tego kapitału w ocenie samorządow-
ców oraz menedżerów przedsiębiorstw. 
Opracowano model stymulowa-
nia wzrostu kapitału społecznego.  
W toku prowadzonych badań wycią-
gnięto następujące wnioski:

1. Słabe strony kapitału społecznego to 
zasoby oparte na wiedzy. Są to uczest-
nictwo oraz współpraca, a także soli-
darność o charakterze kulturowym.

2. Kluczowe zasoby kapitału społeczne-
go, stanowiące wysoką wartość w oce-
nie samorządowców to zaufanie, normy 
wartości uwarunkowane historycznie 
przez kulturę, a także wiarygodność  
z nimi związana. W prognozie poziom 
kapitału społecznego został oceniony na 
wyższym poziomie niż w diagnozie oraz 
wzrosła waga w jego strukturze wiary-
godności i współpracy.

3. Słabym ogniwem kapitału społeczne-
go zarówno w diagnozie, jak i progno-
zie okazała się współpraca.

4. Poziom kapitału społecznego jest 
uzależniony od wielu cech takich jak: 
wiek, staż pracy, płeć, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania.

5. Największe zróżnicowanie ocen  
w poszczególnych powiatach występuje 
wśród bezrobotnych, a poziom kapitału 
społecznego w tej grupie jest najniższy.

Otrzymane wyniki badań dają możli-
wość lepszego dostosowania społecz-
nej polityki regionalnej do określonego 
jego poziomu i struktury. Mogą stać się 
podstawą do przygotowania gminnych 
i powiatowych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych.

Rezultatem prowadzonych badań jest 
zaprezentowanie rekomendacji dla 
władz regionu w polityce społecznej, 
dotyczących zarządzania kapitałem 
społecznym, w celu jego wzrostu i ra-
cjonalnego wykorzystania. Zawierają 
one scenariusze realizacji tej polityki 
ze wskazaniem na ich uwarunkowania.  
W końcowej fazie rekomendacji przed-
stawiono propozycje aplikacyjne roz-
woju kapitału społecznego. 

dr Małgorzata Gajowiak
mgr inż. Andżelika Libertowska

Kapitał społeczny Wielkopolski - stan zasobów i perspektywy wzrostu

Na zdj. prof. dr hab. Eulalia Skawińska podczas Konferencji
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T ematy wszyst-
kich trzech prac 
dotyczyły analizy 
stanu naprężeń  

i nośności systemowych 
hal stalowych firmy RUUK-
KI. W każdej z prac bada-
no różne stany obciążeń,  
w tym obciążenia pożaro-
we. Życzeniem zlecenio-
dawcy było przeprowadze-
nie analiz wykraczających 
poza standardowy pro-
gram studiów i dotyczących 
perspektywicznych kierun-
ków zaawansowanego 
projektowania konstrukcji. 
Tegoroczna współpraca  
z RUUKKI została rozsze-
rzona o partnerów z Buda-
pesztu reprezentowanych 
przez Istvána Szontagh (Ruukki Hunga-
ry) oraz dr associate profesor dr Laszlo 
Horvatha (Óbuda University, Budapest, 
Hungary). W związku z tym uzgodnio-
no, że zakończenie projektu połączone 
z prezentacją wyników odbędzie się  
w Budapeszcie. W dniu 30 sierpnia 

Współpraca 
Instytutu Konstrukcji Budowlanych 
z rautaruukki Corporation
W  r O K U  A K A D e M i C K i M  2 0 1 0 / 2 0 1 1

Po raz kolejny rezultatem współpracy instytutu Konstrukcji Budowlanych z rautaruukki 

Corporation były niezwykle interesujące prace dyplomowe - magisterskie. Tym razem  

w projekcie wzięli udział dyplomanci nowo otwartego kierunku studiów ii-go stopnia w języku 

angielskim "Structural engineering", w składzie: mgr inż. Michał Malendowski, mgr inż. Jacek 

nawracała, mgr inż. Adam Błędzki. ze strony polskiej współpracą kierował dr hab. inż. Adam 

glema, prof. nadzw., z fińskiej - dr Arto ranta-eskola, dyrektor Działu Badawczego rUUKKi. 

Promotorami prac magisterskich byli: prof. dr hab. inż. Andrzej garstecki, dr hab. inż. Adam 

glema, prof. nadzw., dr inż. Jacek Tasarek oraz dr inż. Katarzyna rzeszut. 

Stoisko firmy RUUKKI na Eurosteel 2011, od lewej István Szontagh, Adam Glema, Laszlo Horvath, 
Jacek Nawracała, Katarzyna Rzeszut, Michał Malendowski, Adam Błędzki.

2011 r. zorganizowano seminarium, na 
którym absolwenci dokonali prezentacji 
swoich prac magisterskich. Podczas pre-
zentacji przedstawili cel i zakres pracy, 
metodologię badań oraz główne wyniki 
analiz i wnioski. Zaproponowali rów-
nież ciekawe rozwiązania konstrukcyjne 

mające na celu osiągnię-
cie jak najbardziej efek-
tywnej pracy konstrukcji. 
Wszystkie prace cieszyły 
się uznaniem ze strony zle-
ceniodawców, co znalazło 
swój wyraz w ożywionej  
dyskusji.

Dodatkową atrakcją wy-
jazdu była możliwość 
uczestnictwa w jednej  
z najbardziej prestiżowych 
konferencji w dziedzinie 
konstrukcji metalowych 
Eurosteel 2011, organi-
zowanej w Budapeszcie  
w dniach 31 sierpnia do 2 
września 2011 r. Podczas 
konferencji absolwenci mo-
gli śledzić najnowsze osią-

gnięcia w dziedzinie konstrukcji metalo-
wych i aktywnie uczestniczyć w obradach.

Oprac.: 
Dr inż. Katarzyna Rzeszut

Współpraca instytutu Konstrukcji Budowlanych z rautaruukki Corporation
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W czasie trwania spływu dr inż. 
Iwona Jankowiak, podczas 
krótkich przerw, uzupełniała 

naszą wiedzę o obiektach, pod którymi 
przepływaliśmy. Pierwszy na trasie był 
Most Lucjana Ballenstaedta, będący 
elementem obwodnicy Poznania. Łączy 
on lewobrzeżne Osiedle Zielony Dębiec  
i miasto Luboń (węzeł Dębina), z prawo-
brzeżnym Osiedlem Krzesiny - Pokrzyw-
no - Garaszewo.

Następnie mijaliśmy most Dębiński. 
W związku z tym, że konstrukcja tego 
mostu jest dość ciekawa, zatrzymali-
śmy się przy nim na dłużej. Oryginalna 
konstrukcja składała się z łukowych kra-

SPŁYW KAJAKOWY WARTą

W piątek, 14 października br. odbył się spływ kajakowy rze-

ką Wartą, który dla członków Koła naukowego Studentów 

Budownictwa zorganizował klub Panta rei. Wszyscy chętni, 

którzy zdecydowali się wziąć udział w spływie spotkali się na 

Piotrowie, skąd wyruszyliśmy w kierunku Starołęki. Tam cze-

kali na nas kajakarze z Panta rei z gotowymi do zwodowania 

kajakami. Po krótkiej rozgrzewce wraz z gościem specjalnym 

- dr inż. iwoną Jankowiak z zakładu Budowy Mostów z WBiiŚ, 

rozpoczęliśmy swoją przygodę z kajakami. 

townic i dolnej płyty w przęsłach skraj-
nych i środkowym. Przęsła te opierały 
się o pozostałe przęsła o górnej płycie 
i na przyczółkach, zaś przęsła o górnej 
płycie opierały się na filarach. Most ten 
został zburzony w czasie II wojny świa-
towej. Odbudowując go już po wojnie 
tylko częściowo wzorowano się na jego 
pierwotnych planach - tor północny nie 
posiada już łukowych kratownic.

Kolejnymi obiektami, które mieliśmy 
okazję zobaczyć były: most Przemysła-
wa I, który znajduje się w ciągu ul. Het-
mańskiej, most Królowej Jadwigi oraz 
najczęściej odwiedzany przez studen-
tów Most Św. Rocha.

Most Św. Rocha ma długą historię. 
Pierwsza przeprawa w tym miejscu zo-
stała zbudowana prawdopodobnie już 
w XIV wieku, ostatnią drewnianą kon-
strukcję zniszczono w 1771 r. W 1913 r. 
powstał pięcioprzęsłowy most betono-
wy ze środkowym przęsłem stalowym  
i charakterystycznym łukiem. Zniszczo-
na podczas II wojny światowej kon-
strukcja została odbudowana w 1949 
r. wg projektu prof. Lucjana Ballensta-
edta. W związku z rozbudową trasy na 
Rataje, w 2003 r. most przebudowano, 
z zachowaniem łukowego kształtu, któ-
ry na stałe wtopił się w pejzaż miasta. 

Kierując się dalej na północ mijaliśmy 
Most Bolesława Chrobrego łączący le-
wobrzeżne Chwaliszewo z prawobrzeż-
nym Ostrowem Tumskim, stanowiącym 
część Osiedla Ostrów Tumski - Śródka 
- Zawady - Komandoria. Autorem pro-
jektu tego mostu był wspomniany już 
wcześniej prof. Lucjan Ballenstaedt.

Kolejną okazję do postoju mieliśmy przy 
moście kolejowym, łączącym Stare Mia-
sto z Ostrowem Tumskim (okolice stacji 
Poznań Garbary). Dalej mijaliśmy Most 
Lecha, którego konstrukcja składa się  
z dwóch niezależnych mostów. Na mo-
ście południowym znajduje się chodnik 
oraz jezdnia posiadająca 2 pasy ruchu 
w kierunku wschodnim, natomiast na 
moście północnym jezdnia z dwoma 
pasami ruchu w kierunku zachodnim  
i jednokierunkowe ścieżki rowerowe po 
obu stronach jezdni.

Po kilkugodzinnym wiosłowaniu do-
tarliśmy do Czerwonaka, gdzie czeka-
ło na nas ognisko i kiełbaski. Wszyscy 
uczestnicy, mimo zmęczenia, byli bar-
dzo zadowoleni z ciekawie spędzone-
go popołudnia. Spływ był doskonałym 
przykładem tego, jak można połączyć 
przyjemne z pożytecznym. Jeszcze bar-
dziej zintegrowani, bogatsi o wiedzę na 
temat poznańskich mostów i kajakar-
skie doświadczenia czekamy na kolejną, 
pełną wyzwań wycieczkę!!! 

Oprac.: 
Aleksandra Stróżewska

Spływ kajakowy Wartą
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Wyprawa na obóz rekre-
acyjno-rehabi l i tacyjny 
studentów z niepełno-
sprawnościami Politech-

niki Poznańskiej, zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu "Nieprzeciętni", tym razem 
dotarła do pięknej nadmorskiej miej-
scowości Mielno. "Weterani", którzy 
mieli okazję być już trzeci raz uczestni-
kami niesamowitej wakacyjnej przygody 
"Nieprzeciętnych", od samego wyjazdu  
z Poznania odczuwali dużą różnicę (żeby 
nie powiedzieć: pustkę) w porównaniu 
do lat poprzednich. Bowiem z liczącej 
ok. 45 osób "całoautokarowej" drużyny 
– połączonych sił Politechniki i Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza - "ostało 
się" raptem kilkanaście osób. Jak to moż-
liwe? W tym roku po prostu drogi obu 
uczelni troszkę się minęły, a studenci 
UAM-u wypoczywali i nabierali spraw-
nościw w innym terminie i miejscu. 
Jednak mając zgraną i - nawet liczącą 
niewiele osób - naprawdę przebojową 
paczkę, nie sposób przecież nudzić się 
choćby przez chwilę, albo narzekać na 
brak wrażeń czy monotonię. Mimo, że 
nie musieliśmy - postanowiliśmy to udo-
wodnić (choćby nawet i sobie)!

Po przybyciu na miejsce, głodni wypo-
czynku i relaksu, resztkami sił zameldo-
waliśmy się w pokojach, a z naszych po-
dróżnych toreb wyciągnęliśmy tylko to, 
co niezbędne od pierwszego dnia po-
bytu: komputery przenośne (ech, te no-

Co oznacza podpis pod tytułem niniejszego artykułu? Ano mniej więcej tyle, że o kolejnym 

trzecim z cyklu tych "wakacyjno-nadmorskich" - wyjeździe "nieprzeciętnych" można powie-

dzieć wiele, ale na pewno nie to, że był taki jak poprzednie.

MIELNO 2011
Déjà vu? Wręcz przeciwnie!

woczesne, zepsute pokolenie) oraz - kto 
dysponował - kapcie. Po tym ostatnim 
wysiłku mogliśmy oddać się już tylko cu-
downemu, nadmorskiemu wypoczynko-
wi. Ośrodek, w którym mieliśmy spędzić 
kolejne dwa tygodnie, sprawiał wrażenie 
nad wyraz komfortowego i przyjaznego 
nie tylko osobom z niepełnosprawno-
ściami i wszelkiego rodzaju dysfunkcja-
mi, lecz również studentom - może i 
trochę leniwym (z definicji), ale w końcu 

student też człowiek i ma prawo do wa-
kacji po trudach roku akademickiego.

Pierwszy weekend to obowiązkowy 
sprint po wszystkich atrakcjach miejsco-
wości oraz ośrodka, których to - trze-
ba uczciwie przyznać - było naprawdę 
sporo. W samym ośrodku do dyspo-
zycji gości były m.in. siłownia, basen, 
jacuzzi, dwie (a właściwie trzy) sauny, 
bilard, tenis stołowy, trambabula (czy-

Mielno 2011. Déjà vu? Wręcz przeciwnie!
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li popularne piłkarzyki), boisko do piłki 
siatkowej, plac z miejscem na ognisko, 
grill kominkowy. Również pierwszy 
marsz po ulicach i plażach Mielna dał 
obraz tego, jak miłe dwa tygodnie nas 
czekają. Z racji pięknej, słonecznej po-
gody oraz braku zabiegów rehabilitacyj-
nych (odbywały się one od poniedziałku 
do piątku) weekend upłynął 
nam pod znakiem plaży, wo-
dy morskiej (słona musi być, 
to wiemy, ale dlaczego tak 
zimna?!), kąpieli słonecznych 
i zmagań na desce skimboar-
dowej.

Aby każdy student po powro-
cie z turnusu cierpiał raczej na 
nadmiar wrażeń aniżeli narze-
kał na ich brak, nasz opiekun 
i trener w jednej osobie przy-
gotował na czas pobytu kilka 
"bonusów". Pierwszym z nich 
był wtorkowy rejs stateczkiem 
po jeziorze Jamno, które to 
sąsiaduje z Mielnem (tak jak 
morze - tyle, że z drugiej stro-
ny). Nie spotkała nas żadna 
nawałnica, nie przeżyliśmy 
ataku krwiożerczych piranii, 
nie tonęliśmy po zderzeniu  
z górą lodową, nie spotkał 
nas nawet najzwyklejszy 
sztorm. A student, oglądając 
produkcje kinowe ostatnich lat, spodzie-
wa się właściwie takowych atrakcji i wra-
żeń. Trzeba jednak mieć świadomość, że  
w cenę biletu wliczone one raczej nie będą. 
W ramach rekompensaty za niespełnio-
ne oczekiwania kilka osób miało okazję 
pokręcić kołem sterowym na mostku ka-
pitańskim lub przynajmniej potrzymać je 
w dłoniach.

Minął pierwszy tydzień turnusu, podczas 
którego regenerowaliśmy siły: w gabine-
tach rehabilitacyjnych podreperowaliśmy 
zdrowie, a na plaży pracowaliśmy nad 
formą oraz pielęgnowaliśmy - głównie  
z powodu kończącego się lata - opaleni-
znę. W sobotę nadszedł czas na pożyw-
kę dla ducha i porcję doznań estetycz-
nych, tak bardzo potrzebnych przecież 
studentom Politechniki, mającym na co 
dzień styczność głównie tylko z urokami 
wnętrz akademika oraz pubów. Zawi-
taliśmy do kompleksu ogrodów "Hortu-

lus" w Dobrzycy. Mimo że w dziedzinie 
architektury krajobrazu czy pielęgnacji 
roślin w większości jesteśmy całkowitymi 
ignorantami, staraliśmy się docenić trud 
właścicieli i pracowników tego wspa-
niałego miejsca włożony w stworzenie 
niezwykłych roślinnych kompozycji, słu-
chając cierpliwie pań oprowadzających 

nas po wszystkich zakamarkach ogrodu i 
używających trudnych, nieznanych nam 
słów, będących podobno nazwami po-
szczególnych gatunków…

Mieliśmy również okazję przejechać się 
"ciuchcią" w drodze na latarnię morską  
w Gąskach. I choć pojazd nie był napę-
dzany turbiną parową, a nawet nie je-
chał po szynach, to uruchomiliśmy na-
szą wyobraźnię i już po chwili mknęliśmy 
XVIII-wiecznym parowozem. Ochotę na 
wspinaczkę na szczyt latarni próbował 
(w zasadzie z dość dobrym skutkiem) 
ostudzić nam rzęsisty deszcz, który po-
witał nas po dotarciu na miejsce. Jednak 
ciepła herbata i wspólne zajadanie fry-
tek łagodzą nastroje nawet w trudnych 
chwilach.

Chyba wszystkim uczestnikom turnu-
su do gustu przypadła wyprawa na 
spływ kajakowy pod koniec drugiego 

tygodnia pobytu. Zarówno kajako-
wi nowicjusze, jak i weterani wodne-
go sprzętu pływającego, znakomicie 
radzili sobie na rzecznych zakrętach 
i dzielnie stawiali opór wystającym 
z brzegów gałęziom i krzakom, które 
czasami wręcz nachalnie próbowały 
dostać się do każdego przepływającego 

obok nich kajaku. Do historii 
przejdzie wyczyn Dominika, 
który w krytycznym momen-
cie wykazał się nie lada odwa-
gą i hartem ducha. Podczas 
bardzo trudnego manewru 
ominięcia przeszkody w po-
staci powalonego drzewa, 
prąd rzeki spowodował "ko-
rek" i praktycznie uniemożli-
wił manewrowanie. Wtedy to 
do akcji wkroczył nasz "Lan-
sik": wszedł do wody o tem-
peraturze raczej grubo poni-
żej 10°C, zacisnął szczękające 
z zimna zęby i pomógł każdej 
kajakowej parze przebrnąć 
przez rzeczną "zaporę".

Kto dotrwał do ostatniego 
dnia pobytu, ten nie żałuje. 
Już my wiemy, jak zamienić 
pozornie nieszczęśliwy bieg 
wydarzeń w kolejne, niezapo-
mniane chwile (El Dorado!). 
Ale o tym cicho sza! Wyli-

czenia wszystkich atrakcji, niezwykłych 
wspomnień i cudownych miejsc (nie 
wspominając o zdrowotnych efektach 
rehabilitacji) nie podjąłby się chyba nikt 
z uczestników turnusu. A nawet gdyby 
ktoś taki się znalazł – czy warto sprowa-
dzać takie wyjazdy do czystej statystyki? 
Chyba zgodzicie się, że równie ważna, 
co zrealizowanie wszystkich punktów 
pobytu, jest integracja z innymi żołnie-
rzami (i żołnierkami) ciężkiego, kilkulet-
niego boju, zwanego "studia wyższe"? 
W taką podróż, jak ta tegoroczna do 
Mielna, chcemy udawać się bez końca! 
Studiować już jednak wręcz przeciw-
nie… ;-)

opracowanie: 
Winicjusz Bartoszewicz

Mielno 2011. Déjà vu? Wręcz przeciwnie!
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AKTUALNOŚCI

Krajowy Program Badań

Rada Ministrów podjęła uchwałę  
w sprawie ustanowienia Krajowego Pro-
gramu Badań przygotowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (MNiSW).

W Krajowym Programie Badań (KPB) zo-
stały określone strategiczne dla państwa 
kierunki badań naukowych i prac rozwo-
jowych o charakterze długookresowym 
zorientowane na przemysł. 

Krajowy Program Badań umożliwi:

 - ściślejsze powiązanie kierunków ba-
dań naukowych i prac rozwojowych 
z potrzebami rozwojowymi polskiej 
gospodarki;

 - wybór obszarów badawczych, szcze-
gólnie tych o charakterze interdyscy-
plinarnym i wielodziedzinowym, który 
zwiększy integrację rozproszonego 
środowiska naukowego;

 - zdynamizowanie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego.

W realizacji Krajowego Programu Badań 
dominować będzie 7 priorytetowych 
kierunków badań naukowych i prac roz-
wojowych:

 - nowe technologie w zakresie ener-
getyki;

 - choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz 
medycyna regeneracyjna;

 - zaawansowane technologie informa-
cyjne, telekomunikacyjne i mechatro-
niczne;

 - nowoczesne technologie materiałowe;
 - środowisko naturalne, rolnictwo  

i leśnictwo;

Punktu Kontaktowego 
7. Programu Ramowego UE 
Politechniki Poznańskiej 
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 - społeczny i gospodarczy rozwój Polski 
w warunkach globalizujących się 
rynków;

 - bezpieczeństwo i obronność państwa.

Istotnym punktem odniesienia w pracach 
nad KPB był środowiskowy Narodowy 
Program Foresight Polska 2020. Wśród 
konsultowanych podmiotów znalazły 
się: Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych, Pracodawcy RP, BCC, Rada 
Główna Instytutów Badawczych, Polska 
Akademia Nauk i Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich.

Przedstawione kierunki badań są tak-
że odpowiedzią na wyzwania ujęte  
w strategii "Europa 2020". Realizacja KPB 
powinna przyczynić się do zwiększenia 
efektów badań w nowych rozwiązaniach 
technologicznych oraz wzrostu liczby pa-
tentów, co w konsekwencji wpłynie na 
rozwój innowacyjnej gospodarki oraz jej 
konkurencyjność. 

Źródło: www.nauka.gov.pl

KONKURSY

Informację o aktualnie otwartych kon-
kursach są  dostępne na portalu uczest-
ników http://ec.europa.eu/research/par-
ticipants/portal/page/fp7_calls

Nowy konkurs w ramach 
programu "POMYSŁY" (IDEAS)
- ERC Synergy Grant

Komisja Europejska ogłosiła 25 paź-
dziernika 2011 r. nowy konkurs w ra-
mach podprogramu IDEAS w 7. PR

Konkurs obejmuje nowy schemat - ERC 
Synergy Grant. Zgodnie z Programem 
Pracy synergia ma być efektem zespo-

łowej pracy kilku (2-4) liderów działa-
jących pod kierunkiem jednego z nich 
(Lead Principal Investigator), najlepiej 
w jednej instytucji. Nie ma tu jednak 
sztywnych wymogów formalnych:  
w uzasadnionych przypadkach lide-
rzy mogą realizować projekt w różnych 
instytucjach, o ile zapewniona będzie 
synergia i komplementarność działań. 
W tego typu grantach nie ma rozróż-
nienia na naukowców początkujących  
i doświadczonych. Budżet projektu mo-
że sięgać 15 mln euro na projekty trwa-
jące do 6 lat. 

Ogólna kwota przewidziana na pro-
jekty składane w tym konkursie to 
150.000.000 euro.

Identyfikator Konkursu: 
ERC-2012-SyG. 

Termin składania wniosków:
25.01.2012 r. 

PROGRAM "LUDZIE" (PEOPLE) 

Kształcenie początkowe 
naukowców - Marie Curie Initial 
Training Networks 2012 (ITN)

Zadaniem programu jest szkolenie po-
czątkujących naukowców (mniej niż 5 
lat doświadczenia naukowego od uzy-
skania tytułu magistra) i umożliwienie 
im dołączenia do europejskich zespo-
łów badawczych. KE finansuje między-
narodowe sieci, składające się przynaj-
mniej z 3 instytucji pochodzących z 3 
różnych krajów członkowskich lub sto-
warzyszonych. 

Termin składania wniosków: 
12.01.2012 r.
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Międzynarodowa Wymiana 
Pracowników Naukowych 
- Marie Curie International 
Research Staff Exchange 
Scheme (IRSES)

Celem akcji jest wzmacnianie długofa-
lowej współpracy, w ramach 2-4 let-
nich projektów, pomiędzy co najmniej 
dwiema organizacjami z dwóch krajów 
członkowskich lub stowarzyszonych 
oraz jedną lub więcej organizacją z kraju 
trzeciego. Współpraca naukowa i tech-
nologiczna odbywa się poprzez wza-
jemne oddelegowywanie pracowników 
(naukowcy, menadżerowie, pracownicy 
techniczni, administracja) pomiędzy 
Wspólnotą i krajem trzecim. Środki 7PR 
są przeznaczone tylko na finansowanie 
pobytów naukowców europejskich na 
okres do 12 miesięcy. 

Termin składania wniosków: 
18.01.2012 r.

Współpraca pomiędzy 
przemysłem a środowiskiem 
akademickim - Industry-Academia 
Partnerships and Pathways (IAPP)

Akcja IAPP obejmuje współpracę pomię-
dzy przemysłem a środowiskiem akade-
mickim i ma na celu pobudzanie mo-
bilności międzysektorowej, wspieranie 
długofalowego partnerstwa oraz zwięk-
szenie wymiany wiedzy w zakresie badań 
i technologii. W ramach 3-4 letnich pro-
jektów o charakterze badawczym nastę-
puje wzajemna wymiana pracowników 
(naukowców, menadżerów, techników) 
pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją 
naukową. Dodatkowo można przyjmo-
wać doświadczonych naukowców spoza 
instytucji partnerskich celem transferu 
wiedzy lub szkoleń, organizować warsz-
taty i konferencje. W projektach mogą 
uczestniczyć różnego typu instytucje sek-
tora prywatnego, przy czym nacisk kła-
dziony jest na udział MŚP. 

Termin składania wniosków: 
19.04. 2012 r.

KONFERENCJE, SZKOLENIA, 
WARSZTATY

Aktualny wykaz organizowanych spo-
tkań można znaleźć na następujących 
stronach:
www.kpk.pl
www.rpk.ppnt.poznan.pl
www.fp7.pl

(Sporządzono na podstawie: 
Serwis Komisji Europejskiej, 

Serwis KPK, Oficjalna Strona 
WWW polskiej Prezydencji)

Zespół Punktu Kontaktowego 
7. PR UE 

Dział Spraw Naukowych
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Monitor Wielkopolski, 1 listopada 2011 r.

Gazeta Wyborcza Poznań, 24 października 2011 r.

Gazeta Wyborcza Poznań,
4 listopada 2001 r.

Media o nas
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Rzeczpospolita, 4 listopada 2001 r.

Gazeta Wyborcza, 4 listopada 2001 r.

Dziennik Gazeta Prawna, 10 listopada 2011 r.

Polska Głos Wielkopolski, 2 listopada 2011 r.

Polska Głos Wielkopolski, 24 października 2011 r.

Media o nas
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Media o nas

Tydzień Obornicki, 28 października 2011 r.

Panorama Leszczyńska, 27 października 2011 r.

CITY Poznań, 11 listopada 2011 r.

Monitor Wielkopolski, 1 listopada 2011 r.
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Media o nas

Twój Tydzień Wielkopolski,
9 listopada 2011 r.

Twój Tydzień Wielkopolski, 9 listopada 2011 r.

Gazeta Wyborcza Poznań,
9 listopada 2001 r.

Służby Utrzymania Ruchu, 
1 października 2011 r. 
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Na długo przed tym, zanim wy-
cieczka doszła do skutku były 
plany, listy, zapisy, rezerwacje, 
maile, wytyczanie szlaków. 

I stało się... Kierownik Stefek Chojnac-
ki stanął na wysokości zadania (jak 
zwykle zresztą) i pojechaliśmy. O go-
dzinie 7:00 pan Krzysztof zabrał nas 
autokarem spod Politechniki 
do Międzywodzia. Jednak 
nie bylibyśmy sobą, gdyby-
śmy nie zahaczyli po drodze  
o jakieś ciekawe zakamarki. 
Odwiedziliśmy nietoperze  
w labiryntach Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnionego  
i wpadliśmy przejazdem do 
Pyrzyc (Piritium), żeby obfo-
tografować średniowiecz-
ne mury, wieże  i kościoły 
tego sędziwego miasta.  
A wieczorem już witaliśmy się  
z morzem. Jedni zamoczyli 
tylko stopy, witając się kur-
tuazyjnie, inni po słowiańsku 
wpadli morzu w objęcia po 
czubek nosa, a morze ciepło wszystkich 
przywitało. Taki leniwy był pierwszy 
wieczór, bo od następnego dnia, od 
samego rana już biegaliśmy trasami: 
las-plaża, plaża-las, góra-dół, dół-góra, 
Międzywodzie - Międzyzdroje, Dziw-
nów, Świnoujście, Kamień Pomorski.  
I te widoki!!! Te wysokie skarpy, uro-
kliwe klify, pod stopami ciepły piasek 
i chłodna morska woda, te kilometry 
przemierzone na boso  z nieustającym 
szumem morza w uszach. To miało swój 
urok i stworzyło niepowtarzalny klimat 
tej wycieczki. Po powrocie nikt nie pa-
dał "na pysk", tylko jeszcze szukał wra-
żeń. Bardzo gościnny personel Pensjo-
natu Varsowia "stawał na głowie", żeby 
nam było przyjemnie. Rozpalał ogniska, 
pasł kiełbaskami i poił piwem, żeby 
się nam dobrze śpiewało, organizował 
tańce, hulanki i swawole, żebyśmy mo-

P T T K  P r z Y  P O L i T e C H n i C e  P O z n A Ń S K i e J 

WOLIN 2011
gli sobie poskakać. Skąd mieliśmy tyle 
sił? Chyba z morskiego powietrza... no   
i, oczywiście, z dobrego stołówkowego 
jedzenia, jakie nam serwowano. A poza 
tym z gofrów  z okładem, lodów, ciastek  
z kremem, kawy ze śmietanką, czeko-
lady na gorąco i na zimno, okraszonych 
podpłomyków z Jomsborga, piwa, golo-
nek, przeróżnych zup przed obiadem... 

mrozili swoje ciało od rana w morskiej 
wodzie - podobno dla zdrowia i urody. 
Zwiedziliśmy też stateczkiem, nomen 
omen "Chateaubriand", port w Świno-
ujściu i brzegi Świny.  Pan przewodnik 
z dużym zaangażowaniem pokazywał 
nam za oknem - po prawej wojskowe 
okręty,  a po lewej kormorany, po pra-
wej piękna wyspa, a po lewej kormo-

rany, po prawej suchy dok,  
a po lewej kormorany, po 
prawej poniemieckie pozo-
stałości po II Wojnie Świa-
towej, a po lewej orzeł bie-
lik. Kiedy zeszliśmy na ląd, 
Świnoujście było już nasze. 
Od Muzeum Rybołówstwa 
po deptak. Szczególnie na-
sze były kawiarenki. Zresztą 
kawiarenki wszędzie były 
nasze. Kiedy napadliśmy na 
Dziwnów,  w lokalach zabra-
kło krzeseł. Tacy jesteśmy tu-
ryści. Osobną historią w tym 
hulaszczym życiu był Kamień 
Pomorski. Specjalnie dla nas 
zagrały katedralne organy. 

Nasze dusze chciały się wyrwać z tych 
grzesznych ciał. Potrzeba nienasyco-
nych dusz była tak ogromna, że wieczo-
rem następnego dnia odbył się kolejny 
koncert. Tym razem zaśpiewały Poznań-
skie Słowiki. Żyć, nie umierać!!! Jednak 
w końcu przyszedł Koniec. Tak to z nim 
bywa, że jest nieunikniony wszędzie, 
gdzie się coś zaczyna. Ostatni wieczór 
zakończyliśmy w wielkim stylu - bardzo 
twórczo i radośnie mimo, że wcale nie 
było nam przez ten Koniec do śmiechu. 
"Precz smutki, niech zginą (...) jutro 
znów spotkamy się". 

Oprac.:
Joanna Loręcka

Koło nr 8 Pracowników Politechniki 
Poznańskiej

http://pttk.put.poznan.pl

Krótko mówiąc  z wynalazków geniuszy 
świata kulinarnego. Można odnieść 
wrażenie, że tylko chodziliśmy i jedli-
śmy. Nic podobnego. Również pływali-
śmy i to nie tylko pierwszego dnia. Byli 
wśród nas tacy, którzy systematycznie 

Wolin 2011
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Future Internet Week

K O n F e r e n C J A 

W dniach 24-28 października 2011 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotro-
wo 2 w Poznaniu, odbyła się konferencja Future Internet Week. Na konferencję składała się seria imprez organizowanych 
pod egidą Unii Europejskiej - "Future Internet Event" (Future Internet Conference oraz Future Internet Assembly) oraz 
szereg interesujących imprez towarzyszących.

Przez 5 dni - od 24 do 28 października 2011 roku czołowi naukowcy i programiści, zajmujący się Internetem Nowej Gene-
racji, gościli w Poznaniu. Konferencja organizowana w stolicy Wielkopolski była wydarzeniem, dającym niepowtarzalną 
okazję zarówno do dyskusji nad nowymi technologiami ICT, jak i do aktywnego dialogu między sektorem państwowym  
i prywatnym. Była to zarazem jedna z najważniejszych imprez towarzyszących polskiej prezydencji, niezwykle istotna  
z punktu widzenia przyszłości strategii "Europy 2020".

Fot. Wojciech Jasiecki
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