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Tegoroczne Targi Edukacyjne odbyły się w dniach 4-6 marca br. Politechnika zaprezentowała się odwie-
dzającym na efektownym stoisku w barwach uczelnianych, które przyciągało uwagę z każdego punktu 
hali. Uczniowie mieli okazję porozmawiać ze studentami i pracownikami PP, dowiedzieć się jakie są 
możliwości studiowania i procedury rekrutacji. Atmosfera dobrej zabawy i współpracy świetnie odda-
wała naszą maksymę: Technologie w pozytywnym klimacie. (Red.)
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SENAT
Posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki 

Poznańskiej - 23 luty 2011 r.

SENAT

Posiedzenie Senatu rozpoczę-
ło się od uczczenia pamięci 
zmarłych byłych pracowników 
naszej Uczelni: prof. dr hab. 

inż. Danuty Frąckowiak, o której wspo-
mnienie przedstawił prof. dr hab. Mi-
rosław Drozdowski - dziekan Wydziału 
Fizyki Technicznej oraz mgra inż. Alek-
sandra Gorzaniaka, o którego działal-
ności jako dyrektora administracyjnego 
mówił prof. dr hab. inż. Karol Nadolny 
– prorektor ds. ogólnych.

Senat Akademicki Politechniki Poznań-
skiej poparł wniosek Senatu Politech-
niki Świętokrzyskiej o nadanie tytułu 
doktora honoris causa Politechniki 
Świętokrzyskiej prof. Andrzejowi Ra-
dowiczowi oraz przyjął recenzję w tej 

sprawie, przygotowaną przez prof. dr. 
hab. Bogdana T. Maruszewskiego, jako 
opinię Senatu Akademickiego Politech-
niki Poznańskiej.

Kanclerz Janusz Napierała przedstawił 
sprawozdanie z realizacji głównych re-
montów centralnych zaplanowanych 
na rok 2010. W swojej wypowiedzi 
zwrócił uwagę miedzy innymi na: kosz-
ty przeprowadzonych remontów oraz 
zakres wykonanych prac; źródła finan-

sowania; przyczyny opóźnień w reali-
zacji niektórych prac remontowych.

Rektor Adam Hamrol omawiając pro-
ponowany plan remontów centralnych 
i inwestycji na 2011 rok zwrócił uwagę 

na: zakres prac remontowych oraz zasa-
dy ich finansowania; zakres i zaawanso-
wanie prac inwestycyjnych; konieczność 
zagospodarowania terenów zielonych 
oraz terenów parkingowych Kampusu. 
Podczas dyskusji Senatorowie podjęli 
także takie kwestie jak: wykonanie re-
montu sal wykładowych znajdujących 
się w łączniku (Kampus Warta); dalsze 
remonty w budynkach dydaktycznych 
na Piotrowie; wygospodarowanie po-
mieszczeń dla dwóch dziekanatów, 

które pracują dla 
nowopowsta łych 
Wydziałów: Infor-
matyki oraz Inży-
nierii Zarządzania; 
remont korytarzy 
w budynku przy ul. 
Polanka.

Prorektor ds. kształ-
cenia dr hab. inż. 
Stefan Trzcieliński, 
prof. nadzw. PP, 
omawiając zagad-
nienie praktyk stu-
denckich i studenc-
kich programów 
międzynarodowych 
zwrócił uwagę na: 
zasady podpisywa-
nia umów pomiędzy 
firmami i zakładami 
przemysłowymi a PP; 
zdobywanie nowych 

miejsc w przemyśle dla realizacji praktyk; 
zakres realizacji studenckich programów 
międzynarodowych (m.in. Erasmus); 
liczbę studentów zagranicznych przyjeż-
dżających w ramach programów wymia-
ny do Politechniki Poznańskiej.
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Senatorowie obradowali również na 
kwestią informatyzacji Uczelni. Kanclerz 
Janusz Napierała zaznaczył, że prace 
nad informatyzacją trwają od dawna. 
W ramach działań organizacyjnych do-
konano podziału Działu Informatyzacji 
na dwa tj. Dział Informatyki Uczelni oraz 
Dział Sieci Teleinformatycznych. Przeor-
ganizowano także zespół pracujący nad 
informatyzacją w Politechnice, do któ-
rego dołączył Pan Karol Piekarz, który w 
obszernym sprawozdaniu przedstawił 
dotychczas podjęte działania.

Kanclerz  poinformował również o prze-
biegającym w Uczelni procesie audytu 
zewnętrznego w zakresie procesów 
informatyzacji Uczelni, którego koniec 
przewidziany jest na 31 marca br. 

Mgr Maria Elzanowska, Przewodnicząca 
Uczelnianej Komisji Socjalnej przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oma-
wiając zagadnienie zwróciła uwagę m.in. 
na: skład osobowy oraz zasady funkcjo-
nowania Uczelnianej Komisji Socjalnej; 
przychody oraz rozchody Funduszu; licz-
bę osób korzystających z Funduszu; kosz-
ty utrzymania ośrodka wypoczynkowego 
w Kołobrzegu; wysokość udzielonych 
pracownikom tzw. pożyczek mieszka-
niowych (remont, budowa domu, zakup 
mieszkania); refundacje kosztów wypo-
czynku; świadczenia okazjonalne (zapo-
mogi, dodatki świąteczne, refundacja 
kosztów zakupu podręczników. 

Rektor PP poinformował, iż  Rektor 
Politechniki Białostockiej zwrócił się 
do Senatu Politechniki Poznańskiej 
z prośbą o przygotowanie opinii i po-
parcie wniosku o nadanie tytułu dok-
tora honoris causa tej Uczelni prof. 
Andrzejowi Królikowskiemu. Na recen-
zenta zaproponowano prof. dr. hab. 
inż. M. Sozańskiego.

Red.

Sprostowanie
W tekście dotyczącym poprzedniego po-
siedzenia Senatu (GP 2/2011) wkradł się 
błąd w nazwisko dr. hab. inż. Zbigniewa 
Bagieńskiego z Instytutu Inżynierii Śro-
dowiska (WBiIŚ). Przepraszamy naszych 
czytelników.

SENAT
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14 marca 2011 r. w gma-
chu telewizji TVP w Po-
znaniu odbyła się uro-
czysta Gala Konkursu 

o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Inno-
wacyjni dla Wielkopolski", podczas któ-
rej ogłoszeni zostali Laureaci IV edycji 
Konkursu.

Gościem honorowym Gali był Grzegorz 
Schetyna, Marszalek Sejmu RP, a wśród 
zaproszonych znaleźli się m.in. Piotr Flo-
rek, Wojewoda Wielkopolski, Eugeniusz 
Grzeszczak, Sekretarz Stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, Ryszard 
Grobelny, Prezydent Miasta Poznania 
oraz wielkopolscy parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów, uczelni 
i biznesu, w tym laureaci poprzednich 
edycji Konkursu.

Listę zwycięzców ogłosił gospodarz Gali 
Marek Woźniak, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Laureatem Konkursu o nagrodę Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 

L A U R E A C I  I V  E D Y C J I  K O N K U R S U 

i-Wielkopolska 
Innowacyjni dla Wielkopolski

"i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wiel-
kopolski" w kategorii "INNOWACYJNA 
INWENCJA" została firma Solaris Bus 
& Coach S.A. wraz z Instytutem Silni-
ków Spalinowych i Transportu Politech-
niki Poznańskiej pod kierownictwem 

prof. Jerzego Merkisza, za projekt "Ni-
skoemisyjny, energooszczędny, autobus 
miejski z szeregowym napędem hybry-
dowym".

Red.

Propozycje publikacji na monitory prosi-
my przesyłać na adres e-mail: 
dzial.promocji@put.poznan.pl

Wymagania techniczne:

Rozmiar ekranu (slajdu): 1400 x 845 px.

Prezentacje wyświetlamy w następują-
cych formatach:

 pilk graficzny (statyczna prezentacja) • 

Prof. Merkisz odbiera nagrodę z rąk Grzegorza Schetyny, Marszałka Sejmu RP

PUBLIKACJE NA POLITECHNICZNYCH MONITORACH
jpeg, png, gif itd., 
pokaz slajdów - pliki graficzne j.w., • 
klip swf. • 

Prezentacja nie powinna trwać dłużej 
niż 30-45 sekund. Musi być zapętlona.

W przypadku pokazu slajdów, prezen-
tacja musi przebiegać automatycznie 
(bez udziału użytkownika).

i-Wielkopolska 
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W dniach 15-16 marca 2011 
r. w Bibliotece Technicznej i 
Centrum Wykładowym Poli-

techniki Poznańskiej odbyła się XV edy-
cja Targów Pracy. Organizowana jest ona 
przez Koło Naukowe Centrum Promocji 
Inżynierów przy wsparciu projektu WIE-
DZA DLA GOSPODARKI, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Targi Pracy zostały przygotowane 
z myślą o studentach Politechniki jako 
przyszłych inżynierach różnych specjal-
ności, dlatego od 15 lat ideą przewodnią 
Targów Pracy jest stworzenie płaszczy-
zny, na której pracodawcy i osoby zain-
teresowane podjęciem pracy, stażu lub 
praktyk mogłyby skonfrontować wza-
jemne oczekiwania i wymagania. Targi są 
atrakcyjnym wydarzeniem nie tylko dla 
studentów, stawiających pierwsze kroki 
na rynku pracy, to także niepowtarzalna 
okazja dla firm, poszukujących młodych 
i zdolnych inżynierów, dlatego też cieszą 
się tak ogromną popularnością. W tym 
roku w ciągu dwóch dni targowych za-
prezentowało się ponad 40 wystawców 
reprezentujących bardzo prestiżowe fir-
my. Duża rozpiętość branżowa wystaw-
ców pozwalała każdemu studentowi 
Politechniki dopasować ofertę dla siebie 
oraz znaleźć przedsiębiorstwo odpowia-
dające jego kierunkowi studiów. 

Targi umożliwiają także zaprezentowa-
nie działalności firm szerokiemu gronu 
odbiorców oraz pozwalają budować 
pozytywny wizerunek wśród potencjal-
nych pracowników. W ten sposób Targi 
Pracy stwarzają obu zainteresowanym 
stronom możliwość bezpośredniego 
kontaktu.

Dla wszystkich zainteresowanych odbyło 
się 15 warsztatów prowadzonych przez 
przedstawicieli niektórych firm. Studen-
ci, którzy uczestniczyli w zajęciach mieli 
szansę wysłuchać interesujących wy-
kładów, uczestniczyć w case study na 
podstawie problemów pojawiających się 
w przedsiębiorstwach, a nawet zdobyć 
dyplom potwierdzający uczestnictwo 
w takim wydarzeniu.

Dodatkową atrakcją było losowanie lap-
topa. Pierwszego dnia sponsorem była 
firma Wrigley Poland, natomiast dru-
giego dnia nagrodę ufundowała firma 
Volkswagen Poznań. Koncerny te były 
partnerami XV edycji Targów Pracy.

Hasłem przewodnim XV Targów Pra-
cy było "Jeśli szukać - to wśród najlep-
szych!" i faktycznie wśród wystawców 
można było znaleźć największe i najbar-
dziej znaczące firmy, bardzo często re-
prezentujące również międzynarodowe 

XV TARGI PRACY
koncerny jak i silne firmy powstałe na 
Polskim rynku. Nieczęsto można spotkać 
wszystkie te firmy skupione w jednym 
miejscu i dowiedzieć się o ofertach prak-
tyk, staży czy pracy. Hasło "Jeśli szukać 
- to wśród najlepszych!" skierowane jest 
również do pracodawców, gdyż nigdzie 
indziej nie znajdą tak dobrych pracowni-
ków jak tych którzy kończą Politechnikę 
Poznańską. Wynikiem takiego spotkania 
studenta z przedstawicielem firmy czę-
sto jest złożenie CV i zdobycie pierwsze-
go doświadczenia zawodowego. Zatem 
wydarzenie tego typu daje wymierne ko-
rzyści dla obydwóch stron. 

Już dzisiaj zapraszamy do udziału 
w kolejnych Targach Pracy. Planujemy 
organizacje XVI edycji gdzie obecność 
zadeklarowało już większość tegorocz-
nych firm. Mamy też zamiar powiększyć 
powierzchnie wystawczą w związku 
z czym będziemy mogli gościć jeszcze 
więcej firm.

XV TARGI PRACY

Losowanie nagród wśród uczestników imprezy.
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TARGI CeBIT

T ematem przewodnim tego-
rocznych targów było prze-
twarzanie danych w chmurach 
obliczeniowych oraz prezen-

tacja trójwymiarowych obrazów. Po-
śród polskich wystawców, którzy przy-
gotowali 38 stoisk targowych warto 
wymienić udział Laboratoriów Badaw-
czych Systemów Mobilnych (MLABs) 
Politechniki Poznańskiej, które swoje 
osiągnięcia w dziedzinie najnowocze-
śniejszych technologii informacyjnych 
prezentowały na stoisku Minister-
stwa Gospodarki, dzięki uprzejmości 
i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. Mi-
nisterstwo promowało informatykę 
jako polską specjalizację, stąd też na 
polskim stoisku można było spotkać 
przedstawicieli klastrów skupiających 

TARGI CeBIT

25 edycja targów CeBIT w Hanowerze zgromadziła wystaw-

ców z ponad 70 krajów. Targi są jednymi z największych 

imprez skupiających wystawców sprzętu elektronicznego, 

oprogramowania i sektora telekomunikacji.

firmy z sektora ICT, jak również insty-
tucje badawcze i świat nauki.

Laboratoria Badawcze Systemów Mo-
bilnych od początku swego istnienia, 
w najlepszy możliwy sposób, promują 
współpracę środowiska naukowego 
z sektorem przedsiębiorstw zachęcają 
do aktywnej współpracy, zlecania ba-
dań i wspólnych projektów badawczo-
rozwojowych. Udział w targach, oprócz 
możliwości zaprezentowania wyników 
prowadzonych projektów, umożliwił 
nawiązanie nowych kontaktów oraz 
przypieczętowanie istniejących.

Prezentacja innowacyjnego systemu do-
wodzenia C4I spotkała się ze sporym zain-
teresowaniem ze strony odwiedzających. 
Warto nadmienić, iż delegacja polskich 

parlamentarzystów, z Premierem Wal-
demarem Pawlakiem na czele, z uwagą 
i uznaniem śledziła prezentację możliwo-
ści systemu, który ma wspomagać zarzą-
dzanie w sytuacjach kryzysowych. System, 
który wspiera m.in. predykcję rozpływów 
wody w trakcie powodzi, oparty o analizę 
zdjęć satelitarnych i złożone przetwarza-
nie danych przestrzennych, był wykorzy-
stywany z powodzeniem w czasie zeszło-
rocznych powodzi. 

Zaawansowane systemy bezzałogo-
wych statków powietrznych cieszyły 
się również dużym zainteresowaniem 
gości. Podczas targów Laboratoria pod-
pisały umowę o strategicznej współpra-
cy MLABs, a brazylijską firmą Assespro 
Regional PR, działająca w brazylijskim 
sektorze ICT. Dzięki umowie zespół La-
boratoriów Mobilnych Politechniki Po-
znańskiej będzie bezpośrednio pozyski-
wać brazylijskich partnerów pragnących 
zlecać badania i realizować wspólne 
projekty.

Warto podkreślić również pierwszy 
sukces na polu współpracy pomiędzy 
MLABs, a brazylijskimi partnerami, któ-
rym niewątpliwie jest złożenie pierw-
szego wspólnego projektu w dziedzinie 
zaawansowanych systemów ochrony 
przyrody w ramach konkursu w 7. Pro-
gramie Ramowym.

Pięć dni targów i dziesiątki spotkań za-
owocowały licznymi kontaktami z part-
nerami biznesowymi i naukowymi, które 
mają szansę przerodzić się w wielorakie 
możliwości współpracy. Zainteresowanie, 
jakim cieszyło się stoisko Laboratoriów 
utwierdza w przekonaniu, że rozwiązania 
kreowane przez Laboratoria mogą śmiało 
konkurować z rozwiązaniami prezento-
wanymi przez innych wystawców. Można 
powiedzieć z całą pewnością, że techno-
logie informacyjne to polska, a w szcze-
gólności, wielkopolska specjalność.

Oprac.: K.S.

Ekipa Laboratoriów Badawczych Systemów 
Mobilnych na Targach CeBIT
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na pewne rzeczy, np. na mowę ciała. 
Dowiedziałem się, jak można zapano-
wać nad swoim rozmówcą. Przydaje się 
to nie tylko w dziedzinie nauki czy za-
wodowej, ale przede wszystkim w co-
dziennych międzyludzkich kontaktach" 
– mówi Błażej.

Zapisy na warsztaty rozwijające umie-
jętności miękkie przyjmowane są 
w Centrum Praktyk i Karier Studenckich 

Warsztaty
umiejętności 

miękkich
DLA STUDENTÓW 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

W arsztaty z zakresu umiejętno-
ści miękkich dla studentów 
Politechniki Poznańskiej or-

ganizowane są m.in. w ramach projektu 
"Era inżyniera. Rozbudowa potencjału 
rozwojowego Politechniki Poznańskiej". 

W tegorocznej edycji z warsztatów sko-
rzystało ponad 200 studentów. podob-
na grupa będzie mogła uczestniczyć 
w warsztatach w semestrze letnim. 
W marcu rozpoczął się kolejny cykl warsz-
tatów:

przygotowanie do pełnienia roli au-• 
dytora wewnętrznego, 
współpraca w zespole projektowym, • 
sztuka negocjacji, • 
kreowanie wizerunku. • 

Oprócz tego uruchomione zostały 
2 całkiem nowe tematy:

ABC przedsiębiorczości - kompeten-• 
cje osoby przedsiębiorczej 
budowanie własnej marki na rynku pra-• 
cy - trening umiejętności prezentacji. 

Każdy z tematów jest przydatny dla 
osób poszukujących pracy, udających 
się na staże lub praktyki. 

Monika, studentka Technologii Chemicz-
nej na Politechnice Poznańskiej zauważa, 
że "Udział w warsztacie był dla wszyst-
kich uczestników nie lada wyzwaniem. 
Już po dłuższym wprowadzeniu teo-
retycznym okazało się, że praktyka jest 
najlepszym nauczycielem umiejętności". 

Studiujący na Politechnice Poznańskiej 
Błażej tak wspomina zajęcia: "Warsztaty 
polegały na ćwiczeniach w grupie. Na 
grupy podzieleni zostaliśmy przypadko-
wo i takie ćwiczenia to doskonała nauka 
współpracy w zespole. To było bardzo 
przydatne ćwiczenie".
 
"Jestem przekonany, że zdobyte pod-
czas warsztatu wiedzę i umiejętności 
będę mógł z powodzeniem wykorzystać 
w dalszych etapach mojej kariery zawo-
dowej" – podsumowuje student Jakub.

Zdobyte podczas warsztatu umiejęt-
ności przydadzą się również w co-
dziennym życiu: "Zwróciłem uwagę 

PP, a więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej projektu "Era 
inżyniera" www.ei.put.poznan.pl oraz 
Centrum Praktyk i Karier Studenckich PP 
www.cpk.put.poznan.pl. Warsztaty są 
bezpłatne dzięki współfinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 

Izabela Lewandowska
"Era inżyniera"

Obecnie kompetencje miękkie należą do najważniejszych 

kompetencji zawodowych. Są one niezbędne do rozpoczęcia 

kariery zawodowej oraz sprawnego funkcjonowania w miej-

scu pracy. Z tego względu są coraz bardziej doceniane przez 

pracodawców, którzy decydując o zatrudnieniu pracownika, 

biorą pod uwagę nie tylko wykształcenie i doświadczenie za-

wodowe, ale również umiejętności interpersonalne, umiejęt-

ność współpracy w zespole czy radzenia sobie ze stresem. 

Warsztaty umiejętności miękkich
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W spotkaniu udział wzię-
li: prof. dr hab. inż. 
Adam Hamrol - rektor 
Politechniki Poznań-

skiej oraz Wiceprzewodniczący KRASP; 
dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. 
nadzw. PP - prorektor ds. kształcenia, 
Politechnika Poznańska, koordynator 
prac Grupy; dr hab. inż. Jan Falkus, 
prof. nadzw. AGH - Pełnomocnik Rek-
tora AGH ds. Współpracy z Uczelniami 
Niemieckimi, Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie; mgr Henryk Pańka 
- zastępca kanclerza ds. administracyj-
nych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; prof. dr hab. Józefa Chrza-
nowska - prorektor ds. studenckich 
i nauczania, Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu; prof. dr hab. inż. Wal-
demar Kamrat - prorektor ds. kształ-
cenia i rozwoju, Politechnika Gdańska; 
prof. dr hab. Janusz Piechocki - dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych, Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie; prof. dr hab. Andrzej Kardasz 
- kierownik Katedry Controllingu, Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
mgr Gabriela Żelewska - wykładowca 
Centrum Języków Obcych, Politechnika 
Gdańska; mgr Katarzyna Poszelężna - 
Biuro Rektora, Politechnika Poznańska 
oraz mgr Michał Brzóska - kierownik 
Sekretariatu Prorektorów Politechnika 
Poznańska.

Po przedstawieniu prezentacji, które 
zwracały uwagę na różnorodność roz-
wiązań wielu problemów dotyczących 
spraw socjalno-bytowych studentów, 
zainicjowano dyskusję w trakcie, której 
poruszono takie kwestie jak: 

a) zasady rozdziału środków z fundu-
szu pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów (liczba i wysokość przy-
znawanych stypendiów, ilość środków 
przeznaczanych na rozwój, remont oraz 
utrzymanie bazy socjalnej w uczelni 
wyższej, brak kadry do pracy w Wydzia-
łowych Komisjach Stypendialnych);

b) zarządzanie bazą socjalną uczelni 
(adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
studentów niepełnosprawnych, zasady 
przydziału pokoi w domach studenc-
kich, stopień dewastacji pokoi przez 
zamieszkujących je studentów). Dysku-

tujący doszli do wniosku, że zasadne 
byłoby ustanowienie funkcji koordyna-
tora infrastruktury studenckiej w uczelni 
wyższej;

c) integracja studentów nie tylko 
w obrębie kampusów uczelnianych, ale 
także poza nimi (asymilacja studentów 
zagranicznych – różnice kulturowe, 
zapobieganie poczuciu odrębności – 
wyobcowania poszczególnych jedno-
stek na przykład osób pochodzących 

z ubogich rodzin, czy też mniejszych 
miejscowości);

d) zapewnienie właściwych warunków 
studiowania studentom niepełno-
sprawnym;

e) inicjowanie działalności społecznej 
studentów (kształtowanie młodych 
ludzi w duchu społeczeństwa obywa-
telskiego, zachęcanie do pracy w wo-
lontariacie);

Spotkanie 
polskich członków 

Polsko-Niemieckiej 
Grupy Roboczej

25 lutego 2011 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się 

spotkanie polskich członków Polsko-Niemieckiej Grupy Robo-

czej, poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom obsługi 

socjalnej studentów. 

Spotkanie polskich członków Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej
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f) zakres opieki nad studentami (pomoc 
lekarska: internistyczna, psychologicz-
na, psychiatryczna, pomoc pedagogicz-
na oraz prawna);

g) uzależnienia wśród młodzieży stu-
diującej (alkohol, narkotyki, leki).

Dyskutowano także nad propozycjami 
tematyki obrad kolejnego Polsko-Nie-
mieckiego Kolokwium, które będzie 
miało miejsce w Poznaniu. Zapropono-
wano następującą problematykę:

a) uczelniane modele zarządzania in-
frastrukturą studencką (w tym temat 
"Zarządzanie infrastrukturą studencką 
przez Fundację ŻAK Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego");

b) sytuacja zdrowotna studentów (dzia-
łania podejmowane przez uczelnię na 
przykładzie Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu);

c) pakiet referatów ukazujących w ze-
standaryzowany sposób obsługę socjal-
ną studentów.

Zastanawiano się także nad tym, jaką 
formę działalności powinna przyjąć gru-

pa (polscy przedstawiciele), aby działać 
jak najbardziej wydajnie. Zauważono, 
iż uczelnie rekrutują coraz więcej stu-
dentów, którzy uświadamiają nam, że 
nasze wyobrażenie o bazie socjalnej 
studentów jest nieprzystające do rze-
czywistości. Potrzebne jest utworzenie 
pewnej formy instytucjonalnej, która 
będzie służyła wymianie myśli, poglą-
dów i doświadczeń. Zaproponowano, 
aby utworzyć zespół Roboczy specjali-
zujący się w problematyce zarządzania 
infrastrukturą studencką, który znalazł-

by swoje umocowanie przy Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Postanowiono zorganizować spotkanie 
(inicjator Grupa Robocza), do którego 
zaproszone zostaną uczelnie niemające 
swoich przedstawicieli w GR. Spotkanie 
to posłuży wymianie doświadczeń w szer-
szym gronie oraz będzie przygotowaniem 
do zbliżającego się kolejnego Kolokwium 
Polsko-Niemieckiego w Poznaniu.

Red.

POZNAŃSKIE FORUM 
LOGISTYCZNE

Już za niecały miesiąc, w dniach 7-8 
kwietnia 2011 r. w Centrum Wykła-
dowo-Konferencyjnym Politechniki 

Interesujesz się logistyką? A może rozważasz studiowanie 
tego kierunku w przyszłości? Jeśli tak, to zapraszamy Cię na 

I edycję Poznańskiego Forum Logistycznego (PFL) – konferencji 

na której będziesz miał okazję poznać młodych studentów logi-

styki z całego kraju oraz poznać przedstawicieli czołowych firm 

z branży!

Poznańskiej otworzą się przed Tobą 
drzwi "Logistyki przyszłości" - motywu 
przewodniego konferencji.

Ideą przewodnią Forum jest przybli-
żenie najnowszych trendów pojawia-
jących się w gospodarce światowej 
w obszarach ściśle związanych z logisty-
ką. Jeśli już jesteście studentami logisty-
ki to konferencja jest doskonałą okazją 
do skonfrontowania wiedzy nabytej 
w trakcie studiów z realnymi praktyka-
mi stosowanymi w przedsiębiorstwach 
prosperujących na wolnym rynku; jeśli 
dopiero zastanawiacie się nad karierą 
Logistyka to PFL pozwoli Wam odnaleźć 
się w nowych realiach biznesu. 

Spotkanie polskich członków Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej | Poznańskie Forum Logistyczne
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Podczas Forum usłyszycie prelekcje 
wygłaszane zarówno przez przedsta-
wicieli firm partnerskich, jak i reprezen-
tantów kół naukowych. Będziecie mieli 
niebywałą szansę do wzięcia udziału 
w warsztatach potwierdzonych certyfi-
katem normowanej organizacji do-
radczej! 

Podczas Forum zostaną przed-
stawione również prezentacje 
rozwiązań konkursu logi-
stycznego – case study, 
przygotowanego przez 
czołowych specjalistów 
z dziedziny logistyki z 
Politechniki Poznańskiej. 
W tym roku zespoły 
składające się z reprezen-
tantów 15 kół logistycznych 
będą miały za zadanie wcielić 
się w rolę właściciela przedsię-
biorstwa, którego główną dzia-
łalnością jest sprzedaż opon samo-
chodowych. Główne zadanie z jakim 
przyjdzie się im się zmierzyć dotyczy 
kompleksowej modernizacji magazy-
nu centralnego firmy oraz zapropo-
nowanie budowy ogólnopolskiej sieci 
dystrybucji. Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi drugiego dnia konfe-
rencji, zwycięzcy otrzymają wartościo-
we nagrody. Podczas Forum wyróżnio-
ne zostaną również dwa najciekawsze 
artykuły, które opublikowane zostaną 
w monografii "Logistyka przyszłości".

Dla firm Poznańskie Forum Logistyczne 
jest doskonałą okazją aby poznać mło-
de, ambitne osoby, które dzieli tylko krok 
od wstąpienia na rynek pracy. Ponadto 
współpraca z organizacją stu-

dencką po-
z w a -

la na 
u t r w a l e n i e 

w świadomości społecznej wizerunku 
przedsiębiorstwa, dla którego odpo-
wiedzialność w biznesie, rzetelność 
i troska o młode pokolenie to funda-
mentalne zasady. Partnerami pierw-
szej edycji Poznańskiego Forum Logi-
stycznego zostały następujące firmy: 
PKP Cargo, Det Norske Veritas (DNV), 
Mandersloot, OpenNexus, Promag 
S.A., Transics, DB Schenker, Junghe-
inrich.

Już dziś zachęcamy Was do wzięcia 
udziału w konkursie na najlepszą pra-
cę z zakresu logistyki organizowanego 
przez jednego ze sponsorów, w których 
nagrodą główną są płatne miesięczne 
praktyki w siedzibie firmy. Szczegóło-

we informacje dotyczące konkursu 
znajdują się na stronie poświęconej 
tematycznie konferencji: www.pfl.
put.poznan.pl

Dodatkową okazją do nawiązania bliż-
szych kontaktów pomiędzy środowi-

skiem biznesowo-akademickim 
z pewnością będzie wieczorna 
zabawa integracyjna, która od-

będzie się w jednym z elitarnych 
poznańskich klubów. 

Wszystkich zainteresowanych proble-
matyką poruszaną podczas Poznań-
skiego Forum Logistycznego zachę-
camy do wysłania deklaracji chęci 

uczestnictwa na adres PFL2011@gmail.
com. (w tytule: zgłoszenie_imię_nazwi-
sko) Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Koło Naukowe "Logistyka"
Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Poznańska
www.knl.put.poznan.pl
www.pfl.put.poznan.pl

Koncert Noworoczny na długo zostanie 
w pamięci pracowników uczelni, widzo-
wie na pewno zapamiętają też występ 
kabaretu Przyja&ciele. Panowie Jerzy 
Borowski i Andrzej Wołyński dostarczyli 
odbiorcom niezapomnianej rozrywki. 
Mamy nadzieję, że kabaret Przyja&ciele 
działający od 1965 r do dzisiaj wystąpi 
jeszcze niejeden raz.

Red.

Przyja&ciele 
N A  K O N C E R C I E  N O W O R O C Z N Y M

Poznańskie Forum Logistyczne | Przyja&ciele

2011

1968
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SUKCESY NAUKOWCÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

P rojekt ACROPOLIS (Advanced 
Coexistence technologies for 
Radio OPtimisatiOn in LIcen-
ced and unlicensed Spectrum) 

jest tzw. siecią doskonałości (NoE – Ne-
twork of Excellence) 7. Programu Ramo-
wego ICT Unii Europejskiej, skupiającą 
16 czołowych europejskich ośrodków 
naukowo-badawczych i uniwersytec-
kich. Projekt został zakwalifikowany do 
kategorii strategicznych celów badaw-
czych ICT-2009-1.1: The Network of the 
Future (Sieci przyszłości). Projekt prze-
widziany jest do realizacji w okresie od 
1. X. 2010 do 30.IX. 2013 r.

W ostatnich latach obserwujemy 
w telekomunikacji bezprzewodowej 
ciągły wzrost innowacyjności. Obecnie 
ten obszar telekomunikacji staje przed 
nowym wyzwaniem, jakim jest dostar-
czenie nowych usług o podniesionej 
jakości, wymagających zastosowania 
międzywarstwowej optymalizacji, tech-
nik kooperacyjnych oraz wprowadzenia 
w życie idei tzw. radia kognitywnego. 
Jednocześnie oczekuje się, że wspo-
mniane technologie służyć będą zapew-
nieniu odpowiedniego współdziałania 
różnych istniejących i przyszłych syste-
mów radiowych. Uważa się, że innowa-
cyjność w zakresie telekomunikacji bez-
przewodowej wchodzi w fazę, w której 
integracja i interdyscyplinarność badań 
w zakresie technik kooperacji i koegzy-
stencji systemów, sieci i łączy staje się 
planem dalszego jej rozwoju. To z ko-
lei wymaga nowego sposobu podejścia 
do systemów telekomunikacyjnych oraz 
opracowania nowych architektur oraz 

W tym numerze prezentujemy Państwo projekt "ACROPOLIS 

– Zaawansowane technologie współdziałania zoptymalizowa-

nych systemów radiowych w licencjonowanych i nielicencjo-

nowanych pasmach częstotliwości" Katedry Radiokomunika-

cji, która wiedzie prym w ilości projektów w 7. Programie 

Ramowym na Politechnice Poznańskiej. Zdaniem uczestników 

Projektu udział zespołu PP w projekcie ACROPOLIS przyczyni 

się z pewnością do rozwoju radia kognitywnego (nowa tech-

nologia przekazu bezprzewodowego) w Polsce. Dzięki pozy-

skanej wiedzy i doświadczeniu zespół będzie mógł rozwijać 

problematykę nowoczesnych systemów radiowych i ma też 

nadzieję, że stanie się grupą pożądanych w Polsce ekspertów 

przyszłych, rekonfigurowanych, elastycznych i kognitywnych 

sieci radiowych.

Zespół Punktu Kontaktowego 7.PR UE

Dział Spraw Naukowych

A CR OP OL IS

algorytmów umożliwiających ich ela-
styczne działanie. Aby osiągnąć te cele 
i zapewnić dalszy wzrost rynku teleko-
munikacyjnego w Unii Europejskiej, ko-
nieczne jest przesunięcie punktu ciężko-
ści programów naukowych w ośrodkach 
badawczo-rozwojowych w kierunku 
technologii kooperacyjnych, kognityw-
nych i optymalizacyjnych zapewniają-

cych współpracę systemów radiowych, 
a także integracja i harmonizacja badań 
europejskich ekspertów we wspomnia-
nych dziedzinach. Ponadto, konieczne 
jest wsparcie oraz szkolenie nowej gene-
racji europejskich naukowców i badaczy 
posiadających umiejętności w zakresie 
rozwiązywania problemów i podejmo-
wania wyzwań naukowych dotyczących 

ACROPOLIS
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optymalizacji współpracujących i współ-
istniejących ze sobą różnorodnych sys-
temów radiowych. 

Sieć doskonałości ACROPOLIS została 
specjalnie pomyślana aby sprostać tym 
wyzwaniom. Skupia ona silne ośrodki 
naukowe i badawczo-rozwojowe Unii 
Europejskiej oraz posiada opracowa-
ny ambitny plan działania dotyczący 
wspólnych interdyscyplinarnych badań. 
W zamierzeniu członków sieci ACRO-
POLIS wyniki tych badań przyczynią się 
znacząco do wzrostu innowacyjności 
we wspomnianym obszarze w Europie 
oraz do pokonania obecnie istniejących 
barier, jakie stoją przed wprowadze-
niem w życie idei radia kognitywnego. 
Struktura sieci pozwala na szybkie osią-
gnięcie tzw. masy krytycznej w zakre-
sie integracji badań, zastosowania ich 
wyników w przemyśle telekomunika-
cyjnym oraz wpływu na inne ośrodki 
badawcze, organizacje i ciała standary-
zacyjne. Oczekuje się również, że dzia-
łanie sieci ACROPOLIS przyniesie wyniki 
pozwalające na osiągnięcie wspomnia-
nych na wstępie wyzwań, a także sprzy-
jać będzie dalszej integracji europejskiej 
w zakresie badań naukowych o najwyż-
szej jakości oraz edukacji wspierającej 
rozwój kadr naukowych.

Cele badawcze projektu ACROPOLIS

Głównymi celami badawczymi sieci 
doskonałości ACROPOLIS jest identyfi-
kacja wymagań stawianych przyszłym 
sieciom i urządzeniom radia kognityw-
nego, określenie technicznych moż-

liwości implementacji tych urządzeń 
(zarówno w odniesieniu do platformy 
sprzętowej, jak i algorytmów i podstaw 
teoretycznych), opracowanie metod 
rozpoznawania środowiska radiowe-
go (ang. sensing), a także opracowa-
nie właściwych technik korzystania 
z pozyskanej w ten sposób wiedzy, tj. 
technik podejmowania decyzji, ucze-
nia się oraz optymalizacji działania 
i współpracy elementów sieci. W szcze-
gólności zwraca się uwagę na koniecz-
ność spełnienia wymagań dotyczących 
niskiego poboru mocy przez urządze-
nia nadawczo-odbiorcze oraz efek-
tywności widmowej transmisji ze sto-
sunkowo niewielką ilością informacji 
sterujących. Zapewnienie prawidłowe-
go działania sieci radia kognitywnego 
w sytuacji niepełnej wiedzy o stanie 
kanału, sieci i otoczenia radiowego 
stanowi duże wyzwanie naukowe, na 
którym koncentrują się również bada-
nia planowane w ramach ACROPOLIS.

Drugą podstawową kategorią celów 
projektu jest integracja wiodących eu-
ropejskich zespołów naukowych i kon-
solidacja prowadzonych przez nie ba-
dań nad zagadnieniami koegzystencji 
przyszłych sieci radiowych w tym sieci 
radia kognitywnego, a w konsekwencji 
utrzymanie przez Europę pozycji lidera 
nowatorskich rozwiązań w tym zakre-
sie. Ta integracja badań najlepszych 
ośrodków naukowych w Europie jest też 
konieczna ze względu za stopień skom-
plikowania oraz multidyscyplinarny cha-
rakter wspomnianych prac badawczych 
i wdrożeniowych. 

Pakiety zadań (WPs - Work Packages) 
realizowane przez projekt ACROPOLIS 
podzielono na następujące grupy: zada-
nia dotyczące zarządzania siecią ACRO-
POLIS, integracji ośrodków naukowych 
biorących udział w sieci, popularyzacji 
wyników sieci i aspektów biznesowych, 
rozwijania platform implementacyj-
nych, oraz zadania dotyczące realiza-
cji wspólnych badań w ramach trzech 
podstawowych filarów działania radia 
kognitywnego związanych z tzw. cy-
klem kognitywnym, jakimi są: pozyski-
wanie informacji o otoczeniu radiowym 
i uczenie się, podejmowanie decyzji 
oraz działanie. 

Zespół Katedry Radiokomunikacji Wy-
działu Elektroniki i Telekomunikacji Poli-
techniki Poznańskiej w składzie: dr hab. 
inż. Hanna Bogucka, prof. PP (kierow-
nik zespołu), dr inż. Piotr Tyczka, mgr 
inż. Adrian Kliks, mgr inż. Marcin Parzy 
oraz mgr inż. Paweł Kryszkiewicz bierze 
udział w pracach większości pakietów 
zadań. Wszystkie osoby z naszego ze-
społu w sposób aktywny uczestniczą 
w pracach projektu. Warto podkreślić, 
że dr hab. inż. Hanna Bogucka, jest też 
członkiem ciała zarządzającego siecią 
ACROPOLIS (Executive Committee), 
a także jest liderem pierwszego obsza-
ru badawczego sieci (Cluster 1 Leader). 
Wziąwszy pod uwagę aktualne kie-
runki rozwoju systemów radiowych na 
świecie uważamy, że udział polskiego 
zespołu w projekcie ACROPOLIS, podej-
mującym problematykę projektowania 
i opracowania technik radia kognityw-
nego, jest dobrze umotywowany. Aktu-

Zespół Katedry Radiokomunikacji realizujący projekt ACROPOLIS (od góry, od lewej): dr hab. inż. Hanna Bogucka, prof. PP (kierownik zespołu), dr inż. Piotr 

Tyczka, mgr inż. Adrian Kliks, mgr inż. Marcin Parzy oraz mgr inż. Paweł Kryszkiewicz

ACROPOLIS



13GŁOS POLITECHNIKI

Struktura zadań w projekcie ACROPOLIS

alna sytuacja polityczno-gospodarczo-
społeczna na świecie oraz udział Polski 
w strukturach Unii Europejskiej i NATO, 
skłaniają do wniosku, iż w niedalekiej 
przyszłości eksperci w dziedzinie ko-
gnitywnych sieci radiowych, znający ich 
architekturę i działanie biorący udział 
w opracowaniu ich założeń oraz w ich 
projektowaniu będą wysoce pożądani 
na ryku usług telekomunikacyjnych oraz 
w sferze publicznej. 

Spotkanie inauguracyjne projektu ACRO-
POLIS odbyło się w dniach 4-5 paździer-
nika 2010 r. w Atenach. Organizator, 
Institute of Accelerating Systems and 
Applications, postarał się o widok na 
Akropol podczas kolacji koleżeńskiej.

Sposób Finansowania

Środki Unii Europejskiej w ramach 
7. Programu Ramowego Badań, Roz-
woju Technologicznego i Wdrożeń Unii 
Europejskiej (7.PR) oraz dofinansowanie 
wkładu własnego ze środków Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr. hab. inż. Hanna Bogucka, 
prof. nadzw.

Urbaniści w ogrodzie 
MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PROJEKTOWE 

"SEASONAL GARDENS 2011" NA WYSPIE MAINAU W NIEMCZECH

W yspa Mainau na Jeziorze Bo-
deńskim (pow.: 0,44 km²), 
zwana Wyspą Kwiatów, sły-

nie z egzotycznych parków i ogrodów 
oraz eksperymentów środowiskowych. 
Miejsce to stanowi atrakcję turystyczną 
Konstancji, odwiedzaną co roku przez 
ponad 1 milion turystów.

W 2010 r. Wydział Architektury Po-
litechniki Poznańskiej, jako jedyny 
w Polsce i Europie Środkowej, otrzymał 
zaproszenie do udziału w konkursie na 
projekt ogrodów sezonowych "The Se-
asonal Gardens 2011", którego celem 

było wyłonienie najbardziej innowa-
cyjnych rozwiązań ilustrujących hasło: 
"The Brave New World". W warsztatach 
projektowych i konkursie zamkniętym 
organizowanym przez Mainau GmbH 
Park, Garten und Forst (10-13 maja 
2010 r.), wzięło udział 12 studentów 
z Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen oraz 11 studen-
tów III roku Wydziału Architektury PP 
- członków Koła Naukowego Urbani-
stów "URBA-NATION", którzy wykazali 
się zadziwiającą kreatywnością de-
monstrując, co potrafi zrobić urbanista 
w ogrodzie! Pomysły naszych studen-

tów, odbiegające od standardowych re-
alizacji ogrodowych, urzekły jury, które 
wybrało do realizacji 5 prac:

"It's Your Choice" – proj.: Daria Sura, • 
Kamila Streit;
"Take Care" – proj.: Grzegorz Makare-• 
wicz, Hurt Graze, Sabrina Stefanie;
"Hidden Truth" – proj.: Oskar Amiri, • 
Ina Dick;
"It's In Your Hand" – proj.: Marcin • 
Świerczyński, Benjamin Rentschler;
"Look Up" – proj.: Milena Talarek, San-• 
dra Stürner.

ACROPOLIS | Urbaniści w ogrodzie 
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Nagrodzone projekty konkursowe są 
obecnie realizowane na wystawie Ogro-
dów Sezonowych na wyspie Mainau. 
W dniu 12 maja 2011 r. zapraszamy na 
uroczyste otwarcie!

dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Opiekun naukowy 

Koła Urbanistów PP "Urba-Nation"

WYPRAWA NA MAINAU 
okiem studentów

Międzynarodowe warsztaty projektowe 
"Seasonal Gardens 2011" na wyspie Ma-
inau w Niemczech

Zupełnie nowymi doświadczeniami może 
pochwalić się grupa siedmiorga studen-
tów Wydziału Architektury Politechniki 
Poznańskiej, należących do koła naukowe-
go "Urba-Nation", która w dniach 21-25 
lutego brała udział w realizacji ogrodów 
sezonowych "Seasonal Garden 2011" na 
wyspie Mainau, na Jeziorze Bodeńskim. 
Do realizacji zaproszone zostały wszystkie 
osoby biorące udział w ubiegłorocznych 
działaniach projektowych oraz opiekuno-
wie koła. Przypomnijmy, że w maju 2010 
roku nasi studenci z koła "Urba-Nation", 
mieli za zadanie wykonać projekty ogro-
dów tematycznych. Prace, odpowiada-

jące na zagadnienie "Brave New World", 
winny stać się zespołową interpretacją 
problemów i nadziei świata, wyrażoną 
w koncepcji architektoniczno-krajobra-
zowej na zadanym terenie. Do dyspozycji 
mieli niewielką przestrzeń (około 100 m²) 
oraz własną nieograniczoną wyobraźnię. 
Warsztaty okazały się również sposob-
nością do zwiedzania niemieckich miast, 
a także zawiązania nowych znajomości 
z grupą studentów z Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtigen-Geislin-
gen, z którymi współpracowały nasze ko-
leżanki i koledzy.

Tegoroczne warsztaty na wyspie Mainau 
miały na celu realizację 5 najlepszych 
projektów, wybranych w ubiegłym sezo-
nie przez powołane jury, złożone z ar-
chitektów, ogrodników oraz władz wy-
spy. Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, studenci pracowali 
dzielnie wraz z niemieckimi rówieśnikami 
pod okiem fachowców. A pracy było du-
żo. Należało wykonać fundamenty, prze-
transportować odpowiednie materiały, 
stworzyć ściany czy docinać elementy 
potrzebne do wybudowania ogrodów. 
Niektórzy mieli też niepowtarzalną oka-
zję zasiąść za kierownicą koparki. Wy-
jazd wzbogacił z pewnością także umie-
jętności lingwistyczne, zarówno języka 
angielskiego jak i niemieckiego.

Projekty studentów WA PP nagrodzone w konkursie "The Seasonal Gardens 2011" i zrealizowane na wy-

spie Mainau na Jez. Bodeńskim

Praca nad autorskimi ogrodami tematycznymi 

pozwoliła studentom na poznanie zagadnienia 

od podstaw. W ferworze pracy znalazła się także 

chwila na zabawy terenowe.

Jak na urbanistyczne koło naukowe 
przystało, zespół projektowy z przyjem-
nością poznawał założenia przestrzen-
ne niemieckich miast - Lipska, Drezna 
i Konstancji oraz szwajcarskiego Zuri-
chu. Na nudę nie można było więc na-
rzekać. Nad studentami pieczę sprawo-
wali dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak 
oraz mgr inż. arch. Piotr Zierke i mgr inż. 
arch. Marcin Giedrowicz.

Piotr Urbaniak, 
Olga Borkowska

Urbaniści w ogrodzie 
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P
ierwszy dzień spotkania roz-
począł się konferencją pra-
sowa, podczas której prof. 
dr hab. Katarzyna Chałasiń-
ska-Macukow, przewodni-

cząca KRASP, stwierdziła, że polscy rek-
torzy chcą m.in. poznać doświadczenia 
swoich niemieckich kolegów w kwestii 
wspólnego opłacania studiów przez 
Państwo i przez studentów. Pokreśliła, 
że w każdym Państwie współfinanso-
wanie jest tematem drażliwym. Kiedy 
wprowadza się je w sytuacji, gdy wcze-
śniej studia finansowane były przez 
Państwo, to zainteresowani odczuwają 
to tak, jakby zabierano im przywileje. 
Jednak takie rozwiązanie jest niezbędne 
w sytuacji gdy szkolnictwo wyższe jest 
coraz droższe, a oczekiwania studen-
tów coraz większe. Tymczasem rządy 
nie mają więcej pieniędzy - powiedzia-
ła. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że 
współfinansowanie mogłoby zostać 
w Polsce wprowadzone wraz z urucho-
mieniem systemu stypendiów, kredytów 
i pożyczek dla studentów. Podkreślano, 
że w niemieckim systemie szkolnictwa 
wyższego współfinansowanie studiów 
funkcjonuje obecnie w kilku landach.

Jednym z zagadnień poruszanych 
w trakcie pierwszego dnia obrad by-
ła także sprawa zróżnicowania szkół 
wyższych i wyróżniania najlepszych 
jednostek badawczych. Prezentując 
rozwiązania funkcjonujące w systemie 
niemieckim prof. dr Margret Winter-
mantel, przewodnicząca HRK, zwróciła 
uwagę na mniejszą niż w Polsce licz-
bę prywatnych szkół wyższych. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nie-
wątpliwie duży nacisk jaki kładzie się na 
działalność naukowo-badawczą uczel-
ni. Jak wiadomo ten rodzaj aktywności 

akademickiej wymaga dużego nakładu 
środków finansowych, dlatego też uczel-
nie prywatne nie są w stanie sprostać te-
mu zadaniu, przez co ich status i prestiż 
są znacznie mniejsze.

Polscy rektorzy chcieli dowiedzieć się 
także, jakie są niemieckie doświadcze-

nia w zakresie funkcjonowania uczelni 
jako jednostek na wysokim poziomie 
badawczym. 

Podkreślano fakt, że polskich szkół 
wyższych nie ma w pierwszej setce naj-
lepszych uczelni na świecie. Między in-
nymi dlatego postanowiono stworzyć 

Na Politechnice Poznańskiej
spotkali się rektorzy polskich

i niemieckich uczelni

Finansowanie szkolnictwa wyższego, ocena jakości kształ-

cenia, współpraca polskich i niemieckich uczelni – to tylko 

niektóre z tematów poruszanych podczas spotkania Prezy-

dium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz 

reprezentacji Konferencji Rektorów Niemieckich Szkół Wyż-

szych w dniach 10-11 marca 2011 r. na Politechnice Poznań-

skiej. Rektorzy obradowali w oddanej niedawno do użytkowa-

nia drugiej części Centrum Wykładowego i Biblioteki.

Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK

Centrum Wykładowe i Biblioteka Politechniki Poznańskiej
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na polskich uczelniach jednostki, z wy-
jątkowo dobrym wyposażeniem, mo-
gące zatrudniać wybitnych uczonych. 
Takich centrów z czasem ma w Polsce 
przybywać - wyjaśnił prof. dr hab. inż. 
Adam Hamrol, wiceprzewodniczący 
KRASP. Jak dodał, pierwsze takie jed-
nostki będą, zgodnie ze znowelizowa-
ną ustawą prawo o szkolnictwie wyż-
szym, wyróżniane od przyszłego roku. 
Będą one mogły liczyć na specjalne 
finansowanie prowadzonej przez nie 
działalności naukowej.

Drugi dzień obrad toczył się wyłącznie 
w gronie rektorów uczelni polskich. 
W tej części spotkania udział wzięli 

prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
prof. dr hab. Witold Jurek, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Pani Minister przedsta-
wiła przebieg prac nad zmianą ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Zauwa-

Profesor Margret Wintermantel przedstawia pro-

blemy finansowania uniwersytetów niemieckich.

Reprezentanci HRK: Od lewej: dr. Thomas Kathöfer (Sekretarz Generalny HRK), prof. Rainer Wastermann 

(Uniwersytet w Greifswald), prof. Wolfgang Shareck (Uniwersytet w Rostocku) 

Konferencja Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK) 
jest dobrowolnym zrzeszeniem uniwersytetów i szkół wyższych 

w Niemczech. Obecnie liczy 264 członków. HRK stanowi akade-

mickie forum opiniotwórcze. Zajmuje się m.in. zagadnieniami roli 

instytucji szkolnictwa wyższego, badań, nauczania, szkoleń nauko-

wych, transferu wiedzy i technologii, współpracy międzynarodowej 

i samorządu.

Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK
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Władze KRASP podczas konferencji prasowej, od lewej: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Adam Hamrol, prof. Tadeusz Luty

Rektorzy uczelni krakowskich, od lewej: prof. Karol Musioł (UJ), prof. Michał Śliwa (UP Kraków), prof. Anotni Tajduś (AGH).

Od lewej: prof. Wiesław Banyś (Uniw.Śląski), prof. Tomasz Krzyżyński (P Koszal.), prof. Włodzimierz Kurnik (PW), prof. Zygmunt Mierczyk (WAT) w trakcie obrad.

Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK
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Rektor PP z dumą prezentuje Pani Minister wnętrza budynku.

Prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

przedstawia sytuację Polskiego Szkolnictwa Wyższego w przed-

dzień wprowadzenia nowelizacji Ustawy.

Miejsce obrad. Za stołem prezydialnym od lewej: prof. Adam Hamrol (wiceprzewodniczący KRASP), 

prof. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Katarzyna Chałasińska-Ma-

cukow (przewodnicząca KRASP), prof. Witold Jurek (podsekretarz Stanu w MNiSW).

Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowol-

nym zrzeszeniem rektorów polskich szkół 

wyższych posiadających uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora 

lub uprawnienia równorzędne. Konferen-

cja Rektorów Akademickich Szkół Pol-

skich została powołana 7 czerwca 1997 r.

przez rektorów 73 szkół wyższych 

- członków działających wówczas konfe-

rencji rektorów poszczególnych typów 

uczelni. Obecnie Konferencję tworzą 

rektorzy 108 szkół wyższych, w tym 11 

uczelni niepublicznych.

Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK
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żyła między innymi, że polskie uczelnie 
będą musiały się zmienić, a co za tym 
idzie zmienią się ich statuty. Uregulo-
wana zostanie kwestia oceny wykła-
dowców przez studentów oraz opłat 
za egzaminy poprawkowe czy praktyki 
(uczelnie będą zawierać ze studentami 
odpowiednie umowy). Minister pod-
kreśliła też konieczność tworzenia no-
wych kierunków studiów, tak by polscy 
studenci mogli konkurować z kolegami 
i koleżankami z zagranicy.

Przedmiotem obrad była również kwe-
stia zmiany dotychczasowej formu-
ły egzaminów maturalnych. Zgodnie 
z propozycją Komisji ds. kształcenia 
działającej w ramach KRASP, postulu-
je się między innymi, aby zmniejszyła 
się liczba przedmiotów do wyboru 
(usunięte zostaną z listy przedmiotów 
egzaminacyjnych te, które są najrza-
dziej wybierane przez abiturientów). 
Komisja wnosi również o wprowadze-
nie obowiązku zdawania na maturze, 
co najmniej dwóch przedmiotów do 
wyboru na poziomie rozszerzonym 
(obecnie można zdawać od jednego 
do sześciu). 

Prof. Jerzy Woźnicki (Fundacja Rektorów Polskich) komentuje wystawę Ryszarda Horowitza.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pozarządo-

wą działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP 

pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu wię-

zi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej języ-

kiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych 

potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK

Obrady Rady Naukowej "Wspólnoty Polskiej", od lewej: Marek Różycki (Członek Zarządu Krajowego), 

prof. Kazimierz Wiatr (Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP), Longin Komołowski 

(Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska").
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Uczestnicy spotkania – prezydium KRASP i reprezentacja HRK.

Dodatkowym akcentem drugiego dnia 
obrad było posiedzenie Rady Nauko-
wej "Wspólnoty Polskiej", w którym to 
oprócz członków Prezydium KRASP 
udział wzięli między innymi: prof. dr 
hab. Kazimierz Wiatr - Przewodniczący 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu 
RP, Longin Komołowski - Prezes Stowa-
rzyszenia "Wspólnota Polska", Marek 
Różycki członek Zarządu Krajowego 
"Wspólnota Polska".  

Tematyka spotkania koncentrowała się 
wokół możliwości pomocy młodym lu-
dziom pochodzącym z rodzin emigracji 
polskiej na terenach wschodnich, którzy 
chcą studiować na polskich  uczelniach 
(stypendia, pomoc socjalno-bytowa, in-
tegracja społeczna i kulturalna).

Red.

Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK

Od lewej: Longin Komołowski (Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"), prof. Włodzimierz Kurnik (PW)
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SAE AeroDesign 2011

Siedmioosobowa ekipa sama sie-
bie nazywa "Reprezentacją Poli-
techniki Poznańskiej na Zawody 
SAE AeroDesign", choć na Poli-

technice bardziej rozpowszechniona jest 
nazwa "chłopaki od samolotów".

Niezależnie od nazewnictwa, członkowie 
opisywanego stowarzyszenia pracują 
wspólnie już od czterech lat, regularnie 
startując w międzynarodowych zawo-
dach, organizowanych przez inżynierów 
z Society of Automotive Engineers, fir-
my Lockheed-Martin oraz z NASA. 

Przed członkami zespołu co roku stoi 
ta sama seria zadań - zaprojektowanie, 
wykonanie i oblatanie bezzałogowych 
samolotów, których podstawowym za-
daniem jest uniesienie jak największego 
ciężaru. Choć pryncypia zawodów od 
lat się nie zmieniają, to organizatorzy 
corocznie modyfikują odrobinę ogra-
niczenia dotyczące konstrukcji samolo-
tów, by skłonić zawodników do pracy 
nad nowymi rozwiązaniami i koncep-
cjami aerodynamicznymi.

Historia udziału reprezentacji Politechni-
ki Poznańskiej w zawodach AeroDesign 
jest dość krótka i sięga roku 2008. Mi-
mo krótkiego stażu, wyniki jakie osiągają 
Poznańscy studenci można kojarzyć wy-
łącznie z postępem. Choć zaczęło się od 
zajęcia miejsca w pierwszej trzydziestce 
na zawodach w Atlancie w 2008 r., to już 
w 2009, po ciężkiej walce na kalifornij-
skim niebie drużyna uplasowała się na 
8 miejscu. Teksańskie zawody w 2010 r. 
zakończyły się lądowaniem na miejscu 6. 

Członkowie załogi, choć zadowoleni 
z miejsc w pierwszej dziesiątce, zdecy-
dowali, że wypadałoby przestać dawać 
fory zawodnikom z M.I.T. i innych zna-
nych uczelni i w 2011 roku postanowili 
pójść na całość. 

Projekt "Zwyciężymy w 2011" zakładał 
start w zawodach samolotami dwóch 
różnych klas. Po pierwsze klasa Regular, 

Jest wśród gmachów Politechniki takie pomieszczenie 

w którym wieczorami spotyka się grupa studentów. Zajmują 

się kombinowaniem, projektowaniem i rozwiązywaniem pro-

blemów. Wspólnie dążą do jednego jasno określonego celu 

- chcą być najlepszą studencką reprezentacją na świecie. 

najstarsza spośród trzech dostępnych 
klas samolotów. Od wielu lat regulamin 
dopuszcza zastosowanie jako źródła na-
pędu tego samego silnika - spalinowego, 
żarowego dwusuwa o pojemności 10 
ccm. Jakikolwiek tuning i modyfikacje sil-
nika są zabronione, a paliwo dostarczają 
sędziowie tuż przed lotem - wszystko po 
to, by każda z drużyn miała do dyspo-
zycji tę samą moc i by zawodnicy skupili 
się na opracowaniu dobrego samolotu, 
a nie na polerowaniu kanałów doloto-
wych w swoim wypieszczonym silniczku. 

W tym roku organizatorzy określili w re-
gulaminie maksymalną sumę wymiarów 
samolotu klasy Regular, zabronili użycia 
do budowy płatowca elementów wyko-
nanych z włókien szklanych, węglowych 
i aramidowych oraz zakazali używania 
ołowiu jako obciążenia, ponieważ uzna-
li, że kontakt z tym metalem może za-
szkodzić zdrowiu zawodników. Ponadto 
pojawiło się wymaganie, by samolot dało 

się załadować bala-
stem i rozładować 
w czasie krótszym 
niż 60 sekund.

Micro, to druga 
z klas, którą zainte-
resowali się pozna-
niacy. Podstawo-
wym wymaganiem 
stawianym przed 
maszynami tej kla-
sy jest możliwość 
zmieszczenia ich 

w walizce o określonych wymiarach 
i przygotowania do lotu w ciągu trzech 
minut. Wybór napędu i dobór mate-
riałów konstrukcyjnych nie jest niczym 
ograniczony - można dać upust fanta-
zji stosując wszelkie kosmiczne techno-
logie. Czynnikiem, który dość znacznie 
odróżnia klasę Micro od Regular jest 
sposób oceniania udźwigu samolotu. 
W pierwszej z nich przyznaje się punk-
ty proporcjonalnie do podniesionego 
ciężaru - im więcej, tym lepiej. W klasie 
Micro nie jest już tak łatwo. Tu liczy się 
stosunek masy samolotu do masy pod-
niesionego obciążenia, dlatego projek-
tując i budując samolot trzeba walczyć 
o każdy gram, starając się wykonać jak 
najlżejszą maszynę.

Projektowanie samolotów na 2011 rok 
ściśle związane było z hasłem "im lżej – 
tym lepiej". W ramach wspomnianego 
"pójścia na całość" powstał projekt sa-
molotu klasy Regular, który dzięki swe-

Okazałe uzębienie – jak na Predatora przystało

Teksańska masakra
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mu agresywnemu wyglądowi uzyskał 
przydomek "Predator". Przy rozpiętości 
przekraczającej znacznie 3 m, gotowy 
do lotu ważył 3,5 kg, co stanowi jedy-
nie nieco ponad połowę typowej masy 
samolotów tego typu.

Samolocik klasy Micro, o rozpiętości 
dzięki której uzyskał nazwę "Fourfeeter" 
zmieścił się w 414 g. Ze względu na naj-
lepszy stosunek mocy do masy, za napęd 
malucha posłużył trójfazowy silnik elek-
tryczny, zasilany z akumulatorów litowo-
polimerowych.

Zawody, które odbywają się w Stanach 
Zjednoczonych zawsze trwają trzy dni. 
W tym roku rozpoczęły się 18 marca, 
a na ich lokalizację wybrano miasto Fort 
Worth w stanie Teksas. 

Pierwszy dzień to czas na inspekcję tech-
niczną samolotów i zaprezentowanie 
ich przed gronem amerykańskich inży-
nierów. Podczas tegorocznej inspekcji 
poznańskie samoloty szybko zyskały 
miano najstaranniej i najlżej wykona-
nych maszyn na zawodach. Prezentacje 
i raporty techniczne zostały wykonane 
tak starannie, że już po jednym dniu za-
wodów "chłopaki od samolotów" mogli 
cieszyć się trofeum na którym napisano 
„TRZECIE MIEJSCE za prezentację tech-
niczną modelu klasy Regular”.

Dwa kolejne dni zawodów są bardziej 
widowiskowe, ponieważ składają się 
z kilku kolejek lotów. W każdym kolejnym 
locie zawodnicy dokładają nieco więcej 
balastu, by odnaleźć granicę możliwości 
swej maszyny. By uznano lot za zaliczony, 
samolot musi wystartować przed prze-

kroczeniem linii wyznaczającej koniec 
rozbiegu, wykonać krąg, wylądować na 
pasie i nie rozpaść się. Jeżeli odpadnie 
choćby jedna śrubka - lot się nie liczy.

Dzień lotów rozpoczął się dla "Predatora" 
dobrze. Pomimo szalejącego wiatru, któ-
rego prędkość osiągała chwilami 12 m/s, 
jako jedynemu Regular’owi na zawodach 
udało mu się wykonać pierwszy lot bez 
obciążenia. Pusty lot jest wysoko premio-
wany. Niestety drugi start, już z 10 kg 
żelaztwa na pokładzie, nie zakończył się 
szczęśliwie. Na podejściu do lądowania 
na jednej z końcówek skrzydeł wystąpiło 
zjawisko flatteru i maszyna rozpadła się 
w powietrzu. Zemściło się nadmierne od-
chudzanie konstrukcji. Spotkanie z Ziemią 
było na tyle gwałtowne, że nie było co 
naprawiać, w dwóch słowach: teksańska 
masakra. "Predator" poległ. Choć odszedł 
przedwcześnie i z hukiem, zdążył zdobyć 
tyle punktów, by zająć 16 miejsce w kla-
syfikacji ogólnej klasy Regular.

Pogrążeni w smutku reprezentanci Poli-
techniki Poznańskiej skupili się na tym, 
co im zostało - na małym styropiano-
wym "Fourfeeterku". Dodatkowo po 
chwilach nieszczęścia obudził się w nich 
patriotyzm i postanowili pomóc kolegom 
z pozostałych polskich uczelni walczyć 
z resztą Świata.

Choć ciężkie warunki pogodowe zdecy-
dowanie nie sprzyjały lataniu lekkimi jak 
piórko samolotami, "Fourfeeter" dzielnie 
wzniósł się kilkakrotnie w przestworza, 
dźwigając w swym małym kuferku co-
raz większe ciężary. Po najważniejszym 
locie, pilot zmagając się z nagłymi ude-
rzeniami wiatru, bezpiecznie sprowadził 

na pas startowy "Fourfeteera" obciążone-
go żelaznymi płytkami o masie 1800 g! 
Samolocik podnosząc obciążenie ponad 
czterokrotnie przekraczające jego masę 
własną zapewnił studentom Politechniki 
Poznańskiej PIERWSZE MIEJSCE w klasy-
fikacji związanej z wcześniej opisanym 
stosunkiem masowym. Dodatkowo "Fo-
urfeeter" wyladował na DRUGIM MIEJ-
SCU w ogólnej klasyfikacji klasy Micro, 
uwzględniającej wszystkie podlegające 
ocenie parametry.

Sukces Poznańskich studentów to efekt 
wielomiesięcznej pracy, sporej porcji 
wyrzeczeń i wielu nieprzespanych nocy, 
spędzonych w warsztacie na Wildzie. 
Cały wysiłek poszedłby jednak na mar-
ne, gdyby nie bezcenna pomoc ze strony 
władz Politechniki. W zalepianiu dziury 
budżetowej poznańskiej reprezentacji 
uczestniczyli również dziekani wydzia-
łów, na których studiują jej członkowie 
- Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu, Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, Elektrycznego oraz Budowy 
Maszyn i Zarządzania.

Reprezentanci Politechniki Poznańskiej 
zaczynają rozumieć znaczenie powie-
dzenia "apetyt rośnie w miarę jedzenia". 
Zwycięstwo w zawodach bardzo cieszy, 
ale zgodnie twierdzą, że teraz przyszedł 
już czas, by przywieźć statuetki za pierw-
sze miejsca w obu klasach.

Więcej informacji dotyczących projektu 
można znaleźć na stronie: 
www.aerodesign.com.pl

Maciej Wnuk

Najbardziej wartościowa spośród statuetek, 

które zdobyli Poznańscy studenci

Polskie reprezentacje z Wrocławia, Poznania i z Dęblina
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W ramach Dnia Interneto-
wej Rewolucji odbyło 
się 15 wykładów i pre-
zentacji w 4 blokach te-

matycznych: dla przedsiębiorców, dla 
studentów, dla wszystkich i dla agen-
cji interaktywnych. Właściciele małych 
i średnich firm mogli dowiedzieć się np. 
jak stworzyć pierwszą stronę interneto-
wą i jak promować ją w wyszukiwarce. 
Prezentacje były skierowane zarówno 
do tych przedsiębiorców, którzy nie są 
jeszcze obecni w sieci, jak i do tych, 
którzy mają już stronę internetową. Bez 
internetu nie wyobrażam sobie naszej 
działalności. Internet jest właściwie je-
dyną formą promocji jaką stosujemy. 

- powiedziała Małgorzata Sobkowiak, 
właścicielka szkoły tańca Baile.pl, która 
była obecna na Dniu Internetowej Re-
wolucji. Wielu przedsiębiorców przy-
szło na Dzień Internetowej Rewolucji 
z gotowym pomysłem na zaistnienie 
w internecie i chciało dowiedzieć się jak 
ten cel zrealizować.

Do Internetowej Rewolucji dołączyło 
już prawie 40 tys. firm. Naszym celem 
w ramach Dni Internetowej Rewolucji 
jest dotarcie do kolejnych firm i poka-
zanie w przyjazny i interaktywny sposób 
jak internet może przyczynić się do ich 
rozwoju - powiedział Janusz Moneta, 
Dyrektor Marketingu Google Polska. 

Dzień Internetowej Rewolucji odbył się 10 marca 2011 r. 

na Politechnice Poznańskiej. Na spotkaniu pojawiło się ponad 

1000 przedsiębiorców i studentów. Mogli oni się dowiedzieć, 

między innymi, jak założyć stronę internetową i jak promo-

wać ją w sieci, a także wypróbować produkty i usługi związa-

ne z obecnością firmy w internecie.

Internetowa Rewolucja 
dotarła do Poznania

Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie 
z jakim spotkał się Dzień Internetowej 
Rewolucji w Poznaniu. Uczestnicy wy-
darzenia dali naszym ekspertom wiele 
okazji do wykazania się wiedzą - po-
wiedział Marcin Kuśmierz, Dyrektor Za-
rządzający home.pl. Mamy nadzieję, że 
kolejne spotkania będą równie owocne 
i przyczynią się do znacznego rozwo-
ju obecności polskich przedsiębiorców 
w internecie.

Przedsiębiorcy mieli okazję porozma-
wiać ze specjalistami z certyfikowanych 
przez Google agencji interaktywnych. 
Agencje miały okazję wziąć udział 
w szkoleniach organizowanych w ra-
mach programu "Google dla agencji".

Nie zabrakło też wykładów przygoto-
wanych specjalnie dla studentów, mogli 
oni wysłuchać m.in. prezentacji "Dzień 
z życia inżyniera w Google". Studenci 
mogli też porozmawiać z pracownika-
mi Google na temat procesu rekrutacji 
i tego jak pracuje się w firmie interne-
towej. 

Organizatorami Internetowej Rewolucji 
są Google, home.pl i PKPP Lewiatan. 
Patronat nad akcją objęło Ministerstwo 
Gospodarki. Dzień Internetowej Rewo-
lucji w Poznaniu dodatkowo wsparli: 
Politechnika Poznańska, Gazeta Wybor-
cza Poznań, Gazeta.pl Poznań i certyfi-
kowane agencje Google.

Internetowa Rewolucja dotarła do Poznania
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S
tereotyp studenta to często 
obraz osoby zainteresowanej 
głównie imprezami, która nie 
umie przeżyć nawet tygodnia 
bez ksero. Niestety, studenc-

kie życie w rzeczywistości nie jest taką 
sielanką. Nauka, praca (czasem niejed-
na), wykłady i już może nie starczyć 
czasu nawet na życie towarzyskie. Jed-
nak są ludzie, którzy potrafią wycisnąć 
z doby kilka dodatkowych godzin na re-
alizację swoich życiowych pasji. 

Pogodzenie pasji i studiów nie należy 
do rzeczy prostych. Czy po całym dniu 
zajęć można mieć jeszcze dostatecznie 
dużo sił na to, aby iść na trening albo 
próbę swojego zespołu? Jakakolwiek 
pasja, czy jest nią muzyka, sport, czy 
inny rodzaj aktywności, zawsze zabiera 
czas. Wiele zależy od wewnętrznej sa-
modyscypliny i silnej woli.

Z szacunkiem i uznaniem spoglądam na 
dokonania studentów, którzy w perfek-
cyjny sposób potrafią połączyć spełnia-
nie obowiązków szkolnych z rozwija-
niem swych talentów i zainteresowań. 
Ich wszystkich łączy jedno, nigdy nie 
używają słów "nie mam na to czasu".

Przykładem takich właśnie postaw są 
dwaj studenci Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Poznańskiej: Mateusz Gar-
niewicz i Adrian Koszkało.

Zacznijmy od sportowca. Mateusz Gar-
niewicz jest studentem drugiego roku 
studiów I stopnia na kierunku Automa-
tyka i Robotyka. Jego największą pasją 
jest sport, któremu poświęca wiele cza-
su, ale to nie przeszkadza mu w osiąga-
niu bardzo wysokich wyników w nauce. 
Od kilkunastu lat uprawia narciarstwo 
alpejskie trenując przede wszystkim na 
stoku MaltaSki w Poznaniu. W ostatnich 
latach, wraz z pojawieniem się znaczą-
cych sukcesów sportowych, koniecz-
ne stały się już wyjazdy w góry. Obec-
nie trenuje głównie w Austrii. Startuje 
w zawodach w Czechach, Słowacji, na 
południu Polski, zdobywając medale na 

mistrzostwach kraju i zawodach między-
narodowych FIS. 

W styczniu Mateusz reprezentował Pol-
skę w konkurencjach alpejskich w turec-
kim Erzurum na zimowej Uniwersjadzie. 

Mateusz Garniewicz w drodze po złoto na Akademickich Mistrzostwach Polski

Scena z musicalu "My Fair Lady" – Adrian Koszkało 

z Wioletą Butler

Połączyli studia z pasjami!

Do Turcji udał się jako zawodnik klubu 
MaltaSki Poznań i student Politechniki 
Poznańskiej. W gronie najlepszych aka-
demickich alpejczyków świata plasował 
się w środku stawki zarówno w slalomie 
specjalnym jak również w gigancie. 

Krótko po powrocie z Turcji Mateusz Gar-
niewicz reprezentował Politechnikę Po-
znańską na Akademickich Mistrzostwach 
Polski, które odbyły się w Zakopanem na 
stoku Harenda w dniach od 2 do 6 marca 
2011 r., gdzie zdobył dwa złote krążki: 
w slalomie specjalnym i w slalomie gigan-
cie. Dzięki jego postawie nasza Uczelnia 
uzyskała w klasyfikacji generalnej za-
szczytne czwarte miejsce za AWF Katowi-
ce, AWF Kraków i Politechniką Śląską.

W roku 2010 Mateusz otrzymał stypen-
dium Marszałka Województwa Wielko-
polskiego za osiągnięcia sportowe.

Zupełnie inne hobby z nauką na Poli-
technice Poznańskiej łączy Adrian Kosz-
kało, który jest aktualnie studentem 
pierwszego semestru studiów II stopnia 
również na kierunku Automatyka i Ro-
botyka. Studiuje i jednocześnie śpiewa. 
Adrian ukończył w lutym studia I stop-

Połączyli studia z pasjami!
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nia uzyskując średnią za studia 4,53 
i końcowy wynik bardzo dobry. 

Podobnie jak studia na naszej Uczelni, 
Adrian bardzo poważnie traktuje swoje 
zamiłowania do muzyki i śpiewu. Od 
początku swojej przygody ze śpiewem 
związany jest z Teatrem Muzycznym 
w Poznaniu. To już jego drugi sezon 
artystyczny w Teatrze na stanowisku 
artysta chóru. Zatrudniony na podsta-
wie umowy o pracę jest angażowany 
do większości sztuk wystawianych na 
scenie Teatru Muzycznego jak również 
do spektakli wyjazdowych (operetki 
klasyczne, musicale, bajki). Obecnie 
śpiewa również partie solowe wraz 
z innymi solistami. Wykonywane przez 
niego utwory muzyczne to: "Elegancja" 
z musicalu "Hello Dolly", "Nieważny 
początek, ważny koniec" z musicalu 
"Huśtawka", "Diana" z repertuaru Paul 
Anka, "We Both Reached for the Gun" 
z musicalu "Chicago". 

Adrian Koszkało z Olgą Gładysz - "Nieważny po-

czątek, ważny koniec" - musical "Huśtawka"

P rogram LLP Erasmus (Lifelong 
Learning Programme Erasmus) 
to zdecydowanie najlepszy spo-
sób aby wyjechać na zagranicz-

ne stypendium. Korzyści jakie przynosi 
taki wyjazd jest mnóstwo. Poprawienie 
znajomości języka obcego, poznanie 
innej kultury, ciekawsze CV czy między-
narodowe znajomości na lata, to tylko 
niektóre z nich. Okazuje się jednak, że 
ten fantastyczny wyjazd dla niektórych 
może skończyć się nieprzyjemnościami. 
Mianowicie, po powrocie może się oka-
zać, że połowa przedmiotów nie zosta-
nie wam zaliczona. Naszym celem nie 
jest jednak zniechęcenie was do wyjaz-
du. Wręcz przeciwnie, gorąco was na-
mawiamy do aplikowania!

Erasmus Student Network (ESN) jako 
ogólnoeuropejska organizacja studenc-
ka, która wspiera swoimi działaniami pro-
gram Erasmus, pragnie ulepszyć i popra-
wić warunki wyjazdu. Jednak nie uda się 
to bez Was Kochani, dlatego będziemy 
wdzięczni za pomoc w realizacji projektu 
PRIME autorstwa organizacji ESN.

PRIME (Problems of Recognition In Ma-
king Erasmus) to projekt, który ma na 
celu wykazanie przeszkód utrudnia-
jących mobilność studentów oraz za-
sugerowanie obszarów, które można 
usprawnić. Aktualnie trwa druga edycja 

projektu, która podobnie jak pierwsza, 
finansowana jest przez Komisję Euro-
pejską jako unikalny i kluczowy projekt 
w tym obszarze. W ramach PRIME pra-
cują sekcje ESN w całej Europie. Pracują, 
aby studenci wyjeżdżający na Erasmusa 

Marzysz o studiowaniu za granicą? Słyszałeś o programie 

LLP Erasmus? A może właśnie wróciłeś z pobytu "na Era-

smusie" i chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami?

Adrian, jako profesjonalista, w sposób 
planowy doskonali swoje zdolności 
artystyczne. Obecnie jest studentem 
III semestru w Niepublicznym Policeal-
nym Studium Musicalowym w Pozna-
niu (siedziba w C.K. Zamek w Pozna-
niu). Studium Musicalowe, powstałe 

w roku 2009 z inicjatywy pedagogów 
Konserwatorium Muzycznego w Po-
znaniu oraz aktorów Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu, łączy zajęcia ze 
śpiewu, tańca i kunsztu aktorskiego, 
a wykształcenie muzyczne poparte 
jest międzynarodowymi certyfikatami 
ABRSM.

Jak widać na przykładzie Mateusza i Ad-
riana, można więc wszystko pogodzić - 
naukę, zabawę, realizowanie pasji i za-
interesowań. Trzeba tylko chcieć. Miarą 
sukcesu jest wiara w jego osiągnięcie, 
dlatego cała społeczność naszej Uczelni 
będzie trzymać kciuki za Adriana i Ma-
teusza. Życzymy, aby przygoda w której 
bierzecie udział zapoczątkowała pasmo 
spełnianych marzeń, a wraz z pasją roz-
wijał się Wasz talent.

Dr inż. Krzysztof Sroka
Prodziekan Wydziału Elektrycznego

Fot. Rafał Tuszyński

Połączyli studia z pasjami! | PRIME
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nie mieli żadnych problemów z zalicza-
niem przedmiotów i przepisywaniem 
ocen po powrocie ze stypendium. Na-
tomiast poprawa jakości studiowania 
za granicą oznacza również promocję 
programu Erasmus, a co za tym idzie, 
zwiększenie mobilności studentów.

Jak możesz pomóc koordynatorom 
PRIME i zwiększyć efektywność pro-
gramu Erasmus?

Jeśli byłeś na wymianie w seme-
strze letnim 2009/2010 lub zimowym 
2010/2011, wypełnij kwestionariusz dla 

studentów. Znajdziesz go na stronie 
www.prime.esn.org w zakładce qu-
estionnaires. Kwestionariusz można wy-
pełniać do końca kwietnia tego roku.

Natomiast jeśli sam nie byłeś "na Era-
smusie", ale masz znajomych, którzy 
studiowali za granicą, przekaż im infor-
macje o projekcie i ankiecie. Poinformuj 
o projekcie również swoich wykładow-
ców i pracowników naukowych, któ-
rych znasz.

Dzięki zebranym informacjom będzie-
my mogli stworzyć przewodnik (książka 

+ CD) dla wyjeżdżających studentów, 
który pomoże im uniknąć problemów 
z jakimi zetknęli się ich koledzy w latach 
wcześniejszych.

Głoście zatem dobrą nowinę o projekcie 
PRIME i namawiajcie do udziału znajo-
mych. Przyłączcie się do akcji "ulepsza-
my warunki studiowania za granicą" 
i zostańcie liderami własnego sukcesu! 
Liczymy na Waszą pomoc!

Paulina Kafara, Joanna Rosiek
ESN Poznań (Politechnika)

ACONCAGUA EXPEDITION 
2011 & Ameryka Południowa 
część 1
Góry to miejsce, w którym organizm człowieka poddawany 

jest ogromnemu wysiłkowi, lecz dusza ma możliwość zre-

generowania się i napełnienia pozytywną energią. Stąd też, 

niedługo po powrocie z wyprawy na Mont Blanc, zacząłem 

planować kolejną wyprawę. Wybór padł na Aconcagua.

R
ozpocząłem poszukiwa-
nia osób, które tak jak ja, 
chciały zdobyć Kamienne-
go Strażnika. Po różnych 
perypetiach związanych z 

utworzeniem ekipy, ostateczny skład 
liczył cztery osoby: Adam, Krzysz-
tof, Mateusz i ja. Wyprawę zorga-
nizowaliśmy sami, nie korzystając z 
usług biur i agencji, co sprawiło nam 
ogromną satysfakcję. Podział obo-
wiązków, a następnie godziny spę-

dzone z przewodnikami, mapami 
i przed komputerem uchroniły nas od 
większych problemów. 

Przeprawa przez ocean

Długie i skrupulatne przygotowania za-
owocowały wylotem z Berlina 4 lutego 
w stronę madryckiego lotniska, które 
pod względem architektonicznym zro-
biło na mnie duże wrażenie. Stamtąd 
wyruszyliśmy w 12-godzinny lot przez 

Atlantyk do Buenos Aires. Czas upłynął 
nam na spaniu, jedzeniu, rozmowie, 
spaniu, gimnastykowaniu, jedzeniu... 
W międzyczasie czytałem przewodnik 
o Aconcagua, w którym znalazłem in-
formację, że na górę mogą wchodzić 
jedynie osoby pełnoletnie, czyli w rozu-
mieniu prawa argentyńskiego mające 21 
lat. W przeciwnym razie potrzebna jest 
zgoda obojga rodziców potwierdzo-
na notarialnie. Nie pamiętam co mnie 
ostatnio zdenerwowało bardziej, niż 
te kilka zdań, które przeczytałem. Ponie-
waż nie mamy jeszcze 21 lat, zaczęliśmy 
z chłopakami kombinować co można by 
było zrobić. Stanęło na tym, że najpierw 
trzeba tę informację sprawdzić na miej-
scu. Dalszy lot mijał pod znakiem stresu, 
a monotonia sprawiła, że nie byłem 
w stanie przestać myśleć o swoich oba-
wach. Pod nami widać było tylko jed-
ną, wielką ciemną plamę, więc kiedy 
ujrzałem wybrzeża Ameryki Południo-
wej, uśmiech zagościł na mojej twarzy. 
"Jesteśmy blisko, jeszcze trochę i wszyst-
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ko będzie jasne" - pomyślałem sobie. 
Późnym wieczorem wylądowaliśmy 
w Buenos Aires. 

Wynajęliśmy taksówkę, która przez 
godzinę obwoziła nas po centrum, po-
kazując jego najważniejsze miejsca. To 
jednak nie to samo jak zwiedzanie mia-
sta w dzień, samemu, bez ograniczenia 
czasowego. Mogliśmy także poznać 
nocne życie tej metropolii przecha-
dzając się miejscowymi uliczkami. Za-
trzymaliśmy się w jednej z restauracji, 
w której o dziwo w środku nocy było 
mnóstwo ludzi. Odpoczynek urozma-
icił nam skorpion, który przechadzał 
się między naszymi nogami. Niestety 
słowa piosenki o "Boskim Buenos" nie 
sprawdziły się, ponieważ moje wyobra-
żenie o nim rozmyło się w konfrontacji 
z obrazem rzeczywistości. Miasto mnie 
w żaden sposób nie urzekło, a spodzie-
wałem się czegoś innego. Wczesnym 
rankiem wylecieliśmy w stronę Men-
dozy, by przed południem znaleźć się 
w tej silnie związanej z Aconcagua 
miejscowości. Mimo, że były to moje 
pierwsze loty samolotem, czułem się 
bardzo dobrze i tak samo je wspomi-
nam. Nie może tego powiedzieć Adam, 
którego samopoczucie nie było naj-
lepsze, aż do ostatniego dnia pobytu 
w Mendozie. 

Czas to pieniądz

Argentyna przywitała nas piękną i 
słoneczną pogodą. Zmiana klimatu 
podczas chłodnej polskiej zimy jest 
niesamowicie przyjemna. Polecam każ-
demu, choćby na parę dni :-) Tak na 
marginesie: największe mrozy spędzi-
liśmy właśnie w Ameryce Południowej. 
Z lotniska udaliśmy się w stronę wcze-
śniej zarezerwowanego hostelu. Niemal 
od razu ruszyłem w stronę stojącego 

komputera, by zweryfikować informa-
cję przeczytaną w przewodniku. Na 
stronie internetowej miasta Mendoza 
dolna granica wieku określona była na 
18 lat. Odetchnąłem z ulgą. Po zamel-
dowaniu się rozpakowaliśmy ciężkie 

plecaki i udaliśmy się do centrum wy-
mienić pieniądze, wykupić pozwolenie 
i zrobić zakupy. Zmęczony podróżą 
wolałem się raczej położyć i odpocząć, 
chociaż ładna pogoda i palmy napawa-
ły optymizmem. Tego popołudnia zała-
twiliśmy wszystkie formalności związa-
ne z permitem, który okazał się o 900 
zł droższy niż początkowo myśleliśmy, 
zakupiliśmy gaz i jedzenie. Spróbowa-
liśmy popularnych sandwichy z pyszną, 
miejscową wołowiną (dla Adama bez 
;-)). Na koniec dnia wysłałem e-maile do 
rodziny i znajomych i położyłem się spać 
w warunkach normalniejszych niż lotni-
sko czy samolot.

Ostatki w Mendozie

Rano zaserwowano nam typowo ar-
gentyńskie śniadanie, czyli: bułeczki 
z dżemem, rogale z dulche de leche 
(czyt. karmelem) i kakao. Ten dzień 
upłynął nam na zwiedzaniu miasta oraz 
dokonaniu ostatnich zakupów. Adam 
(z powodów zdrowotnych) i Mateusz 
(dla towarzystwa) zostali w hostelu, 
natomiast ja z Krzysztofem szukaliśmy 
sklepu turystycznego, w którym kupić 
można talerzyki do kijków trekkingo-
wych i łyżkę turystyczną. Poszukiwania 
okazały się bezskuteczne. Znalezienie 
dań instant również stało się nie lada 
wyczynem. Pozostało już tylko spako-
wanie plecaków, gdyż o 15:30 mieliśmy 
autobus do Los Puquios - miejscowości, 

w której zdaje się de-
pozyt na muły. Póź-
nym popołudniem 
zjawiliśmy się u mul-
nika i od razu przy-
stąpiliśmy do przepa-
kowywania rzeczy. 
Musieliśmy przemy-
śleć co przez najbliż-
sze 3 dni nie będzie 
nam na tyle potrzeb-
ne, że możemy od-
dać to w depozycie 
na muły, które zabio-
rą go do bazy pod 

Aconcagua. Później rozgościliśmy się w 
pomieszczeniu dla wspinaczy korzysta-
jących z usług "naszej" firmy mularskiej, 
by następnie udać się do oddalonego 
o 1 km Puente del Inca, gdzie znajdują 
się bramy Parku Narodowego Aconca-

Nocne Buenos Aires
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gua. Tam w lokalnym barze zjedliśmy 
pyszną kolację, popijając argentyńskim 
piwem. W drodze powrotnej spogląda-
liśmy w gwiaździste niebo, podziwiając 
dwie piękne mgławice. 

Komu w drogę, temu...

7 lutego, zanim rozpoczęliśmy zasad-
niczą część naszej wyprawy, odwiedzi-
liśmy cmentarz poległych na Aconca-
gua, na którym jest pochowanych wielu 
wspinaczy. W takim miejscu człowiek 
doznaje odczuć zmuszających go do re-
fleksji - w końcu może go spotkać to sa-
mo. Zobaczyliśmy również nietypowy, 
ciekawy most skalny.

Skusiliśmy się jeszcze na obiad – ostat-
ni normalny posiłek przed wyjściem
 w góry. Następnie dojechaliśmy do granic 
parku, gdzie po otrzymaniu worków na 
śmieci, każdy z własnym numerem iden-
tyfikacyjnym, rozpoczęliśmy wspinaczkę 
w stronę obozu Confluencja (3400 m 
n.p.m.). Tuż po przejściu szlabanu na-
szym oczom ukazał się Kamienny Straż-
nik, górujący nad całym krajobrazem. 

Pogoda dopisała, a szlak był całkiem 
przyjemny. Po około 4 godzinach by-
liśmy na miejscu. Rozbicie namiotów, 
posiłek i wieczorna toaleta zajęły nam 
resztę dnia. Późnym wieczorem strasz-

Niekończąca się dolina

Do Plaza de Mulas wyszliśmy wczesnym 
rankiem, gdyż droga do bazy wiedzie 
przez długą, bo 18 kilometrową, dolinę 
Horcones, a różnica poziomów do po-
konania wynosi 900 m. Dolina była rze-
czywiście taka, jak wcześniej wyczyta-
łem – surowa, ale bardzo malownicza. 
Mało, a raczej prawie w ogóle nie było 
tam roślinności. Za to kolorystyka i fak-
tura skał urzekały swoim pięknem. Mia-
łem jednak wrażenie, że zbocza "sypią" 
się, ponieważ mnóstwo tam piargów, 
które świadczą o ich dużej kruchości. 

Przez niemal 7 godzin szlak wiódł nie-
malże płasko, aż do momentu strome-
go podejścia do bazy, podczas którego 
dopadła nas burza śnieżna. Momen-

Cmentarz budził mieszane odczucia

talnie zrobiło się zimno, więc od razu 
trzeba było ubrać polary, kurtki, czap-
kę. Silny wiatr i śnieg znacznie utrud-
niły wspinaczkę, która dała nam nieźle 
w kość. Aconcagua już na początku na-
szej przygody pokazał, jak bardzo może 
być kapryśny. 

Do base camp'u dotarłem pierwszy, 
niesamowicie zmęczony, bo po 9 godzi-
nach marszu. Poszedłem rozeznać się 
między mnóstwem rozbitych namiotów 
i mess. Po dotarciu chłopaków zamel-
dowaliśmy się w check in'ie otrzymując 
kolejne worki, tym razem na fekalia. 

nie bolała mnie głowa, ale tabletka i du-
ża ilość wypitej wody pomogły od razu. 
We wtorek rano przeszliśmy badania 
lekarskie. Poziom saturacji i ciśnienie, 
tak jak reszta ekipy, miałem znakomi-
te: 93% i 130/80. Bez przeszkód mo-
gliśmy więc udać się aklimatyzacyjnie 
w stronę Plaza Francja. Weszliśmy na 
wysokość 3930 m n.p.m. po czym wró-
ciliśmy do bazy na kolejny, ostatni już 
nocleg przed wyjściem do base camp'u. 
Tego wieczoru wziąłem też ostatnią 
przez najbliższe 13 dni "kąpiel", która 
w tamtejszych warunkach nie była ani 
łatwa, ani przyjemna. 

ACONCAGUA Expedition 2011 & Ameryka Południowa część 1
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Rozbiliśmy namioty i poszliśmy spać, 
nie mając już sił na przygotowanie 
posiłku. Gotowanie rozpoczęliśmy do-
piero w środku nocy, kiedy odzyskali-
śmy trochę energii.

***

Dziękuję Rodzicom, którzy wyjątkowo 
spokojnie przyjęli informację o moim 
wylocie do Ameryki Południowej. Dzię-
kuję Im również za to, że przez miesiąc 
dzielnie wyczekiwali mnie w domu i mi-
mo ogromnych nerwów żywili nadzieję, 
że wrócę cały i zdrowy. 

Chciałbym podziękować Adamowi, 
Krzysztofowi i Mateuszowi, za stworze-
nie zgranej ekipy i atmosfery życzliwo-
ści, które wpłynęły na pomyślny prze-
bieg całej wyprawy. 

Wyrazy wdzięczności należą się wła-
dzom uczelni za umożliwienie wyjazdu 
w trakcie roku akademickiego.

Podziękowania kieruję w stronę sponso-
rów, bez których wyprawa nie odbyłaby 
się. To dzięki Waszej pomocy mogłem 
zmierzyć się z kolejnym postawionym 
sobie wyzwaniem. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy trzy-
mali za mnie kciuki, za słowa uznania 
i sympatii.

Ledwo, co powiedziałem 
„dzień dobry”, a już dostaje 

po mordzie! Czyżby moja noga 
nie powinna tu stanąć?

(Zapiski z wyprawy)

Tekst: Marcin Helak

Zdjęcia: Adam Redmer, 
Krzysztof Stawski, 

Marcin Helak
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Punktu Kontaktowego 
7. Programu Ramowego UE 
Politechniki Poznańskiej 

Newsletter 

Nr 3/2011 (MARZEC 2011 r.)

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI W 7.PR

Konsultacje publiczne na temat na-
stępcy 7.PR - Zielona Księga

Komisja Europejska opublikowała 9 lu-
tego br. Zieloną Księgę zatytułowaną 
"Od wyzwań do możliwości: w kierun-
ku strategicznego programu ramowego 
finansowania badań i innowacji w Unii 
Europejskiej" (From Challenges to Op-
portunities: Towards a Common Stra-
tegic Framework for EU Research and 
innovation funding) i rozpoczęła kon-
sultacje na temat sposobów przebudo-
wy unijnych schematów finansowania 
badań naukowych i zapewnienia pew-
nej przyszłości dla badań naukowych 
i innowacji w Europie.

Urzędnicy Komisji zaproponowali 
"Wspólne ramy strategiczne" przedsta-
wione w Zielonej Księdze. Dotyczą one 
dwóch kluczowych programów ramo-
wych – bieżącego 7. Programu Ramo-
wego Badań i Rozwoju Technologicz-
nego (7.PR) i Programu Ramowego na 
rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 
– jak również Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii (EIT), którego za-
daniem jest połączyć boki "trójkąta wie-
dzy", a mianowicie badania, edukację 
i innowacje. Te ramy mają trzy główne 
cele: zapewnienie utrzymania przez UE 
silnej pozycji w badaniach naukowych 
na świecie; wzrost konkurencyjności 
przemysłu europejskiego oraz rozwiąza-
nie globalnych problemów, w tym tych 
dotyczących bezpieczeństwa żywności, 
wydajności zasobów i zmian klimatu. 
Europa ma się stać światową potęgą 
w prowadzeniu przełomowych badań.

Unia Europejska rozważa rozmaite spo-
soby uproszczenia dostępu do funduszy 
unijnych dla zainteresowanych stron, 

oferując między innymi jeden "węzeł 
komunikacyjny" dla naukowców, którzy 
potrzebują porady i zapewniając jeden 
punkt dostępowy ze wspólnymi narzę-
dziami informatycznymi. Komisja Euro-
pejska ma nadzieję, że restrukturyzacja 
systemu będzie zwieńczeniem budowy 
silnej Unii Innowacji i pomoże UE oraz 
jej obywatelom osiągnąć cele strate-
gii Europa 2020. Interesariusze mają 
czas do 20 maja br. na zabranie głosu 
w konsultacjach, a Komisja zorganizuje 
główną konferencję zamykającą, jako 
uzupełnienie konsultacji publicznych, 
na której zostanie podana nazwa no-
wego programu.

Komisja ma zaprezentować do grudnia 
br. propozycję legislacyjną dotyczącą 
wydatków na badania naukowe i inno-
wacje w ramach przyszłego budżetu UE 
po roku 2013.

Ostatnie dane pokazują, że ponad 9.000 
projektów uzyskało dofinansowanie 
w ramach 7.PR, a w toku przeprowa-
dzonej analizy oszacowano, że projek-
ty wybrane do dofinansowania, tylko 
w tym roku, przełożą się na 165.000 
nowych miejsc pracy.

Konsultacje w sprawie Zielonej Księgi: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/in-
dex_en.cfm .

Unia Innowacji: http://ec.europa.eu/re-
search/innovation-union/index_en.cfm.
Strategia Europa 2020: http://ec.euro-
pa.eu/europe2020/index_en.htm .

Badania naukowe i innowacje w 7.PR: 
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_
en.cfm .

Najnowsza publikacja Krajowego 
Punktu Kontaktowego (KPK) – bro-

szura "Rozwój kariery naukowej: 
oferta 7.PR"

Ukazała się poprawiona wersja (wyda-
nie 3) broszury "Rozwój kariery nauko-
wej: oferta 7.PR".

Broszura jest doskonałą pomocą dla na-
ukowców na wszystkich szczeblach roz-
woju kariery naukowej, w przejrzysty 
i skompensowany sposób przedstawia 
możliwości, jakie oferuje w tym zakresie 
7.PR – Program Szczegółowy POMYSŁY, 
Program Szczegółowy LUDZIE, dostęp 
do infrastruktury badawczej, Wspólno-
towe Centrum Badawcze (JRC). Zawiera 
też porady dotyczące pisania projektu, 
pomocy przed i w trakcie wyjazdu za-
granicznego, aspektów prawnych zwią-
zanych z mobilnością naukowców, pra-
cy w instytucjach europejskich.

Broszura znajduje się pod adresem: 
http://www.kpk.gov.pl/pliki/11497/roz-
woj-kariery-p.pdf

Ekspert pilnie poszukiwany!

Komisja Europejska odczuwa nieustan-
nie brak ekspertów oceniających wnioski 
projektowe wpływające na kolejne kon-
kursy. Żeby zostać ekspertem wystarczy 
zarejestrować się na stronie CORDIS 
i wypełnić odpowiednie formularze.

Praca eksperta jest płatna (450 €/dzień 
pracy), choć nie jest to największy plus. 
Zdobyte doświadczenie może zostać 
wykorzystane do przygotowania wła-
snego wniosku. O tym jak wygląda 
praca eksperta można obszerniej prze-
czytać na stronie KPK: http://www.kpk.
gov.pl/7pr/eksperci.html

Rejestracja do Bazy CORDIS: https://cor-
dis.europa.eu/emmfp7/index.cfm
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KONKURSY

Nowe konkursy w programie 
"Ludzie" 7PR 

Osoby z tytułem doktora, które mają po-
mysł i plany na przeprowadzenie badań 
w zagranicznym ośrodku naukowym 
zapraszamy zapoznania się z ofertą 
7. Programu Ramowego, dotyczącą in-
dywidualnych naukowców. 

Intra-European Fellowships for Career 
Development (IEF) umożliwiają indywi-
dualnym europejskim naukowcom pro-
wadzenie badań przez okres od 12 do 24 
miesięcy w placówce naukowej lub przed-
siębiorstwie innego kraju europejskiego. 

International Outgoing Fellowships for 
Career Development (IOF) skierowa-
ne są do doświadczonych naukowców 
europejskich zainteresowanych prowa-
dzeniem badań w krajach trzecich (od 
12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą 
powrotną do Europy (12 miesięcy).

International Incoming Fellowships (IIF) 
przeznaczone są dla doświadczonych 
naukowców z krajów trzecich zaintere-

sowanych prowadzeniem badań przez 
okres od 12 do 24 miesięcy w Europie.

Termin zamknięcia konkursów 11 sierp-
nia 2011. 

Nowy konkurs w 7.PR dla prioryte-
tu „Technologie informacyjno-ko-
munikacyjne"

Od 1 lutego 2011 r. otwarty jest nowy 
konkurs dla priorytetu "Technologie 
informacyjno-komunikacyjne" w pro-
gramie "Współpraca" będącego częścią 
7. Programu Ramowego UE. Całkowity 
budżet konkursu to 35 mln euro. Jego 
tematyka obejmuje technologie odno-
szące się do treści cyfrowych i danych 
językowych. W konkursie przewidziane 
są dwa typy projektów: działania wspie-
rające i koordynujące oraz projekty ba-
dawcze małej i średniej skali głównie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). W przypadku drugiej kategorii 
projektów Komisja Europejska wyma-
ga udziału w konsorcjum projektowym 
przynajmniej 2 MŚP. Ponadto minimum 
30% dofinansowania UE dla projektu 
musi być przeznaczone dla partnerów 
z sektora MŚP. Konkurs jest 2 etapowy. 

Termin składania wniosków dla 1 eta-
pu mija 28 kwietnia 2011r. Szczegóły 
pod adresem: http://cordis.europa.eu/
fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSi-
te.CooperationDetailsCallPage&call_
id=392#infopack

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Informacja o konferencjach/szkoleniach 
są na bieżąco umieszczane na stro-
nach:

Krajowego Punktu Kontaktowego
www.kpk.gov.pl

Regionalnego Punktu Kontaktowego
www.rpk.ppnt.poznan.pl

Lokalnego Punktu Kontaktowego przy PP 
www.fp7.pl  

(Sporządzono na podstawie: Serwis 
Komisji Europejskiej, Serwis KPK)

Zespół Punktu Kontaktowego 7.PR UE 
Dział Spraw Naukowych

Wniosek Noc Naukowców 
2011 (GREATNIGHT) 
złożony przez Politech-
nikę Poznańską wraz 

z Partnerami w ramach 7-ego Pro-
gramu Ramowego uzyskał na listach 
rankingowych Komisji Europejskiej wy-
jątkowe miejsca: pierwsze w Polsce i 
trzecie w Europie. Grupa ekspertów Ko-
misji Europejskiej doceniła profesjonalizm 
i kreatywność projektu, zwłaszcza 
jego walory promocyjne i marketin-
gowe. Komisja Europejska w ocenie 
wniosku podkreśliła również bardzo 
ciekawy program, nowatorski pomysł 
z wykorzystaniem motywu Marii Curie-
Skłodowskiej (w odniesieniu do roku 

POLITECHNICZNA NOC NAUKOWCÓW 23 WRZEŚNIA 2011

PIERWSZA W POLSCE, 
TRZECIA W EUROPIE!

Marii Curie-Skłodowskiej, który obec-
nie mamy), idealne połączenie nauki 
i zabawy i bardzo dużą ilość odbiorców, 
do których jesteśmy w stanie dotrzeć. 
Warto podkreślić, że wymogi Komisji 
Europejskiej  są bardzo rygorystyczne 
i pozwalają pozytywnie ocenić tylko 
projekty spełniające najwyższe standar-

dy europejskie. Dobry projekt w dużym 
stopniu gwarantuje, że i w tym roku 
politechniczna Noc Naukowców okaże 
się hitem. Gratulacje dla połączonych sił 
Działu Informacji i Promocji oraz Działu 
Spraw Naukowych.

Red.

Uprzejmie informujemy, że autorem 
artykułu nt. Kongresu Ergonomii (tekst 
poniżej), który ukazał się w numerze 

S P R O S T O W A N I E
lutowym Głosu Politechniki jest Pan 
dr inż. Marcin Butlewski, Katedra Ergo-
nomii i Inżynierii Jakości Wydziału Inży-

nierii Zarządzania PP. Poprzednio omył-
kowo został podpisany inny autor.

Red. 
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W dniu 1 lutego 2011 r. po 
krótkiej chorobie zmarł mgr 
inż. Aleksander Gorzaniak 

długoletni, zasłużony, emerytowany już 
Dyrektor Administracyjny Politechniki 
Poznańskiej.

Urodził się 21 listopada 1926 r. w Po-
znaniu, w rodzinie Stanisława i An-
toniny z domu Zakrzewskiej. Do wy-
buchu II wojny światowej w 1939 r., 
ukończył 6 klas szkoły podstawowej. 
W okresie okupacji przebywał w Po-
znaniu i od lipca 1941 r. do stycznia 
1945 r. z nakazu pracy był zatrudnio-

p.o. Dyrektora ds. Administracyjno-
Handlowych. W międzyczasie w paź-
dzierniku 1952 r. zawarł związek mał-
żeński z Marią z domu Mrowiec.

Pracując uzupełniał wykształcenie 
średnie, uczęszczając do I Państwo-
wego Liceum dla Pracujących, gdzie 
w roku 1956 uzyskał z wyróżnieniem 
świadectwo dojrzałości.

Od października 1956 roku (po otrzy-
maniu z zakładu pracy bezpłatnego 
urlopu) podjął studia dzienne na Poli-
technice Poznańskiej na Wydział Budo-
wy Maszyn, które ukończył w 1961 r. 
z tytułem magistra inżyniera mechanika.

W okresie studiów działał aktywnie 
w Zrzeszeniu Studentów Polskich, peł-
niąc funkcje: kierownika komisji eko-
nomicznej, vice Przewodniczącego, 
a następnie Przewodniczącego Rady 
Uczelnianej ZSP.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów 
od 1 listopada 1961 r. rozpoczął pracę
w Politechnice Poznańskiej w charak-
terze zastępcy Dyrektora Administra-
cyjnego ds. Technicznych, a od 1 paź-
dziernika 1968 r. na podstawie decyzji 
Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż-
szego powołany został na stanowisko 
Dyrektora Administracyjnego, które 
pełnił przez 25 lat do 31 sierpnia 1993 
r. tj. do czasu przejścia na emeryturę. 

W czasie swojej wieloletniej pracy za-
wsze wykazywał znakomite umiejętno-
ści organizacyjne. Cechowała go silna 
osobowość. W swoich działaniach był 
bardzo konkretny i rzeczowy. Posiadał 
umiejętność podejmowania szybkich 
i kompetentnych decyzji, które na-
stępnie konsekwentnie realizował. Był 
bardzo oddany swojej pracy, mając na 
celu zawsze dobro i rozwój Uczelni. 
Wykazywał dużo inicjatywy w jej roz-
budowie.

Przysłowiowym "oczkiem w głowie" 
dyr. A. Gorzaniaka była działalność 
inwestycyjna. Dzięki jego wielkiemu 
zaangażowaniu baza dydaktyczna i so-
cjalna Politechniki Poznańskiej powięk-
szyła się o szereg znaczących obiektów, 
jak: budynki Wydziału Budowy Maszyn 

W S P O M N I E N I E

ALEKSANDER
GORZANIAK

ny w fabryce Wyrobów Metalowych 
H. Flieger, początkowo w charakterze 
ucznia, a następnie tokarza.

Po zakończeniu wojny w sierpniu 1945 
r. został powołany do wojska. Służbę 
wojskową pełnił aż do lipca 1952 r. koń-
cząc ją w stopniu porucznika rezerwy.

Po powrocie z wojska od września 1952 
r. podjął pracę w Poznańskiej Fabryce 
Maszyn Żniwnych, zajmując kolejne 
stanowiska: technika BHP, Kierowni-
ka Sekcji Gospodarczo-Transportowej, 
kierownika Działu Administracyjnego, 

WSPOMNIENIE - ALEKSANDER GORZANIAK
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i Wydziału Elektrycznego 
przy Piotrowo 3 i 3a, Do-
my Studenckie nr 4, 5 i 6, 
zlokalizowane w rejonie 
ul. Kórnickiej i św. Rocha 
oraz Hotel Asystenta przy 
ul. Palacza 18. Nie zanie-
dbywał również innych 
obiektów będących pod 
uczelnianą administracją, 
czuwając nad ich prawi-
dłowym funkcjonowa-
niem.

Jako Dyrektor Administra-
cyjny dbał o rozwój zawo-
dowy pracowników, pod-
nosząc ich kwalifikacje, 
dbając o warunki pracy, 
a także awansowanie i po-
moc materialną dla najbar-
dziej potrzebujących.

Sprawnie kierowana przez niego admi-
nistracja Politechniki wyróżniała się w 
swojej działalności kompetencją i so-
lidnością oraz nowatorskimi rozwiąza-
niami organizacyjnymi. Podkreślali to 
niejednokrotnie nasi rektorzy. Dyrektor 
Gorzaniak z dumą przechowywał listy 
pochwalne i podziękowania skierowa-
ne pod jego adresem dla całej admini-

stracji Politechniki Poznańskiej, wśród 
nich od prof. ZB. Jasickiego i wojewody 
poznańskiego Włodzimierza Łęckie-
go. Takie podziękowanie wyraził także 
prof. B. Wojciechowicz w swym prze-
mówieniu i publikacji wydanej z okazji 
nadania profesorowi tytułu doktora 
honoris causa PP.

Należy jeszcze dodać, że Aleksander  
Gorzaniak przez wiele lat. Kierował pra-
cą Kolegium Dyrektorów Administracyj-
nych Szkół Wyższych m. Poznania jako 
jego przewodniczący.

Równolegle do swojej pracy zawo-
dowej prowadził zajęcia dydaktyczne 
z zakresu ekonomiki i organizacji przed-

siębiorstw na studiach za-
ocznych na Wydziale Budo-
wy Maszyn PP. Był również 
z ramienia kierownictwa 
Uczelni opiekunem Zespołu 
Tańca Ludowego PP (obec-
nie Uczelnianego Centrum 
Kultury). Udzielał się także 
aktywnie w Stowarzyszeniu 
Absolwentów Politechniki 
Poznańskiej pełniąc długo-
letnią funkcję sekretarza Ko-
misji Rewizyjnej. Pozna tym 
był członkiem-założycielem 
Akademickiego Klubu Se-
niora w Poznaniu.

Za swoje liczne osiągnięcia zawodo-
we odznaczony został między innymi 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Złotym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Poza pracą zawodową Aleksander Go-
rzaniak był bardzo kontaktowy i to-

warzyski. Z przyjemnością uprawiał 
turystykę pieszą, uczestnicząc w licz-
nych rajdach uczelnianego koła PTTK. 
W rozmowach prywatnych nieraz ciepło 
wypowiadał się ciepło o swojej rodzi-
nie. Bardzo dumny był z córki podob-
nie jak później z wnuczki, bo obydwie 
poszły w jego ślady, kończąc studia 
w Politechnice Poznańskiej na Wydziale 
Architektury.

Był wspaniałym i niepospolitym czło-
wiekiem, przede wszystkim w pełni 
oddanym służbie na rzecz swojej uko-
chanej Uczelni. I takim pozostanie w jej 
historii oraz naszej pamięci.

mgr Ryszard Grabowski

Ceremonia pogrzebowa z udziałem 
rodziny, Rektora i członków kierow-
nictwa Politechniki Poznańskiej, przed-
stawicieli środowiska akademickiego 
Szkół Wyższych m. Poznania oraz licz-
nie zgromadzonych przyjaciół, daw-
nych współpracowników i znajomych 
odbyła się na Cmentarzu Junikowskim 
w Poznaniu w dniu 8 lutego 2011 r.

WSPOMNIENIE - ALEKSANDER GORZANIAK
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ROZPRAWY / HABILITACJE

Wilk Sz., Integrative Clinical Decision Support Systems: Foundations and Implementations.

Frąckowiak A., Rozwiązanie zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła w obszarach wielospójnych.

Drzewiecki A., Zjawiska dynamiczne w dielektryku o ujemnych właściwościach mechanicznych.

Krawiec P., Przekładnie cięgnowe o zmiennym przełożeniu z pasem zębatym.

Januchta-Szostak A., Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowywania 
wód opadowych i powierzchniowych.

MONOGRAFIE

Horst W., Dahlke G., Driver occupational safety. Exposing drivers to vibrations and noise.

Horst W., Dahlke G., Driver occupational safety. Shaping wellnes of drivers and passengers.

Jankowiak T., Kryteria zniszczenia betonu poddanego obciążeniom quasi-statycznym i dynamicznym

Ślosarczyk A., Modyfikacja właściwiści kompozytów cementowych za pomocą wybranych materiałów węglowych.

Więcek Janka E., Games & decisions.

SKRYPTY

Ostwald M., Podstawy wytrzymałości materiałów, wyd. IV.

Kozak W., Fizykochemiczne podstawy regulacji i sterowania silników spalinowych.

Horst W., Horst N., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Wprowadzenie.

Horst W., Horst N., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. 
Zasady i wymagania związane z indywidualnymi cechami człowieka.

Horst W., Dahlke G., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. 
Zasady związane z materialnym środowiskiem pracy.

Horst W. Dahlke G. Górny A. Horst N. Horst W. Korchut W., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców.

Mierzwiczak M., Kołodziej J., Ciałkowski M., Frąckowiak A., Zastosowanie metody rozwiązań 
podstawowych do zagadnień przewodzenia ciepła.

ZESZYTY NAUKOWE

ZN Foundations of Computing vol. 35/4.

ZN Architektura i Urbanistyka Nr 22.

ZN Foundations of Civil Nr 13.

ZN Organizacja i Zarządzanie Nr nr 55.

ZN Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją Nr 14.

ZN Electrical Engineering nr 62.

ZN Electrical Engineering nr 63.
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