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SENAT
Posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki 

Poznańskiej - 28 marca 2012 r.

Senat

O brady otworzył rektor prof. 
Adam Hamrol, który ser-
decznie powitał przybyłych 
na posiedzenie, a następnie 

wręczył prof. dr. hab. inż. Tomaszowi 
Łodygowskiemu akt wyboru na funkcję 
Rektora Politechniki Poznańskiej w ka-
dencji 2012-2016;

Sprawy osobowe

Senat pozytywnie zaopiniował wnio-
sek o mianowanie prof. dr. hab. inż. 
Tomasza Sterzyńskiego na stanowisko 
profesora zwyczajnego oraz wniosek  
o zatrudnienie dr. hab. inż. Romana 
Stańka na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na okres kolejnych pięciu lat

Opinia Senatu PP w sprawie 
nadania tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy prof. 
Michałowi Kleiberowi

Prof. Tomasz Łodygowski przedstawił, 
opracowaną przez siebie, opinię o do-
robku i osiągnięciach prof. Michała Kle-
ibera, w związku z inicjatywą nadania 
Mu tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy. W swojej opinii stwierdził mię-
dzy innymi: „(…) Powyższe argumenty 
nie ukazują w pełni bogactwa dokonań 
naukowych pana prof. Michała Kleibera 
ani też Jego działań krajowych i mię-
dzynarodowych na rzecz organizacji 
nauki polskiej, kształcenia młodych kadr  
i edukacji. Argumenty nie mogą rów-
nież przedstawić bogatej osobowości 
profesora, Jego życzliwości dla partne-
rów naukowych oraz kreatywności i dy-
namizmu w działaniu. Dowodzą jednak, 

że Prof. Michał Kleiber należy do elitar-
nej grupy naukowców, którzy są dumą 
nauki polskiej”. 

Senat Akademicki Politechniki Poznań-
skiej poparł wniosek Senatu Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy o nadanie tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy prof. Michałowi 
Kleiberowi oraz przyjął recenzję w tej 
sprawie, przygotowaną przez prof. dr. 
hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, jako 
opinię Senatu Akademickiego Politech-
niki Poznańskiej.

Opinia Senatu PP w sprawie 
nadania tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Marianowi 
P. Kaźmierkowskiemu

Prof. Krzysztof Zawirski przedstawił, 
opracowaną przez siebie, opinię o do-
robku i osiągnięciach prof. Mariana P. 
Kaźmierkowskiego, w związku z ini-
cjatywą nadania Mu tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Zielono-
górskiego. W swojej opinii stwierdził 
między innymi: „(…) Mając na uwadze 
ogromny dorobek naukowy, dydak-
tyczny, osiągnięcia w zakresie rozwoju 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym 
w szczególności dla Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji 
oraz wieloletnią owocną współpracę  
z tym Wydziałem, rekomenduję Se-
natowi Politechniki Poznańskiej wyra-
żenie pełnego poparcia dla przyzna-
nia profesorowi Marianowi Piotrowi 
Kaźmierkowskiemu tytułu Doktora 
Honoris Causa Uniwersytetu Zielono-
górskiego”. 

Senat Akademicki Politechniki Poznań-
skiej poparł wniosek Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego o nadanie tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Marianowi P. 
Kaźmierkowskiemu oraz przyjął recen-
zję w tej sprawie, przygotowaną przez 
prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zawirskie-
go, jako opinię Senatu Akademickiego 
Politechniki Poznańskiej.

Opiniowanie wniosków 
o nagrody Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

Dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, 
prof. nadzw. PP, prorektor ds. nauki 
przedstawiła przebieg prac Uczelnia-
nej Komisji ds. Nagród, szczegółowo 
wyjaśniając zasady procedowania,  
a następnie omówiła 3 wnioski o nagro-
dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, które Komisja zakwalifikowała do 
dalszego procedowania. Senat  zaopi-
niował pozytywnie następujące wnioski 
o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za rok 2011:
- kategoria zespołowa: 
a) dla zespołu pod kierunkiem prof. dr. 
hab. inż. Marka Domańskiego (WEiT)
b) dla zespołu pod kierunkiem prof. dr. 
hab. inż. Macieja Stasiaka (WEiT) 
- kategoria indywidualna: dla dr. inż. 
Marka Michalskiego (WEiT)

Uchwalenie zmian w Statucie 
Politechniki Poznańskiej

Rektor PP poinformował zebranych, iż 
zaproponowane zostały dwie zmiany 
w Statucie Uczelni. Dotyczą one zwięk-
szenia liczby prorektorów z 3 do 4 oraz 
zwiększenia liczby członków Senatu  
z 55 do 56. Senat wyraził zgodę na 
wprowadzenie do Statutu PP przedsta-
wionych zmian.

Uchwalenie zmian w Regulaminie 
studiów

Dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. 
PP, prorektor ds. kształcenia przedsta-
wił i szczegółowo omówił propozycje 
zmian w Regulaminie Studiów. Zwrócił 
uwagę na następujące kwestie: odpłat-
ności za studia oraz opłaty za usługi 
edukacyjne; dostosowania procesu 

kształcenia do potrzeb osób niepełno-
sprawnych; liczby punktów ECTS wy-
magana do uzyskania w semestrze (30 
punktów); możliwości zadeklarowania 
przez studenta nie przystąpienia do eg-
zaminu; umów pomiędzy studentami  
a uczelnią; praw autorskich w odniesieniu 
do prac dyplomowych. Na zakończenie 
wypowiedzi przedstawił również zmia-
ny zaproponowane przez dr. hab. inż. J. 
Nawrockiego, prof. nadzw. PP,  dotyczące 
m.in. zapisów o kierunkach i sposobach 
przeprowadzania egzaminów.

Podczas dyskusji poruszono takie kwe-
stie jak: zasady przeprowadzania egza-
minów w trakcie sesji; zakaz pobierania 
opłat za egzaminy; możliwość przesu-
nięcia terminu przystąpienia do egzami-
nu; zasady publikowania prac dyplomo-
wych; terminy i zasady przeprowadzania 
egzaminów dyplomowych; liczba punk-
tów ECTS.

Rektor podsumowując dyskusję po-
prosił Senatorów o przesłanie uwag 
dot. omawianego Regulaminu drogą 

elektroniczną do Biura Rektora oraz 
Działu Kształcenia i Spraw Studenckich  
i przeniósł głosowanie w sprawie zmian 
w Regulaminie Studiów na następne po-
siedzenie Senatu.

Wykorzystanie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dr inż. J. Borowski, Przewodniczący 
Uczelnianej Komisji Socjalnej, przedsta-
wił sprawozdanie z wykonania Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Omawiając zagadnienie zwrócił uwagę 
m.in. na: skład osobowy oraz zasady 
funkcjonowania Uczelnianej Komisji 
Socjalnej;  przychody oraz rozchody 
Funduszu; liczbę osób korzystających  
z Funduszu; koszty utrzymania ośrodka 
wypoczynkowego w Kołobrzegu; wy-
sokość udzielonych pracownikom tzw. 
pożyczek mieszkaniowych (remont, 
budowa domu, zakup mieszkania); re-
fundacje kosztów wypoczynku; świad-
czenia okazjonalne (zapomogi, dodatki 
świąteczne, refundacja kosztów zakupu 
podręczników). Senat przyjął informa-

cję o wykorzystaniu Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych.

Sprawy bieżące

Dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz, prof. 
nadzw. PP, zwrócił uwagę na stosunko-
wo niską pozycję Politechniki Poznań-
skiej w Światowym Rankingu Uczelni 
Wyższych publikowanym przez Forum 
Akademickie. Być może spowodowane 
jest to złym adresem domeny naszej 
Uczelni.

Student J. Arseniuk zgłosił uwagi do Za-
rządzenia Nr 12 Rektora PP z 2011 roku 
w sprawie wysokości opłat za zajęcia 
dydaktyczne oraz za wydawanie niektó-
rych dokumentów w roku akademickim 
2011/2012. Zaproponował, aby w po-
zycji A. pkt 5, dotyczącej egzaminu dy-
plomowego w przypadku wznowienia 
studiów zmniejszyć opłatę z 1000 PLN 
do 800 PLN. 

Red.

Senat

Fot. Wojciech Jasiecki
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Obrady otworzył Rektor PP 
prof. Adam Hamrol, który 
powitał nowych przedsta-
wicieli Samorządu Studen-

tów - Olgę Gonsch z Wydziału Inżynierii 
Zarządzania oraz Tomasza Markiewicza  
z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji 
oraz wręczył nominację na stanowisko 
profesora zwyczajnego prof. dr. hab. 
inż. Tomaszowi Sterzyńskiemu. 

Sprawy osobowe

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski  
o zatrudnienie dr. hab. inż. Jacka Jackow-
skiego oraz dr. hab. inż. Krzysztofa Wi-
słockiego na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat 

Uzupełnienie składu 
Uczelnianej Komisji Oceniającej 
Nauczycieli Akademickich

W związku z koniecznością uzupełnienia 
składu Komisji Oceniającej Rektor przed-
stawił propozycje kandydatów na człon-
ków Komisji i poprosił o głosowanie  
w przedmiotowej sprawie. Senat zaak-
ceptował zgłoszone kandydatury.

Zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za rok 2011

Mgr A. Łukaszewska-Graczyk, Zastępca 
Kwestora ds. Księgowości - w zastęp-
stwie nieobecnej Kwestor PP przedsta-
wiła sprawozdanie finansowe Politech-
niki Poznańskiej za rok 2011. Zwróciła 
uwagę m.in. na: bilans Uczelni; badanie 
finansowe sprawozdania, które przepro-
wadziła firma „Poprawska i Kasztelan 
Biegli Rewidenci Spółka Partnerska”; ak-
tywa trwałe (grunty, budynki, urządze-

nia techniczne, środki transportu, itp.); 
przychody środków trwałych; inwestycje 
krótkoterminowe; zobowiązania krót-
koterminowe; przychody i rozchody Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych oraz Funduszu Pomocy Materialnej 
dla Studentów i Doktorantów; koszty  
i przychody finansowe; rachunek prze-
pływów pieniężnych.

Prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senac-
kiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, przed-
stawił opinię Komisji na temat zaprezen-
towanego sprawozdania. Poinformował, 
że Komisja postanowiła zarekomendo-
wać Senatowi przyjęcie omawianego 
dokumentu, zwraca jednak uwagę na 
następujące kwestie: niepokojąco wyso-
ki, ujemny wynik finansowy wykazany w 
pozycji „działalność dydaktyczna” wska-
zujący na niezbyt poprawne szacowanie 
kosztów dydaktyki, trudności we właści-
wym kwalifikowaniu kosztów oraz ko-
nieczność równoważenia przychodów i 
kosztów z różnych rodzajów działalności 
dydaktycznej. Zwrócono również uwagę 

na pozytywny fakt zmiany struktury przy-
chodów Uczelni. W roku 2011 dotacja 
dydaktyczna stanowiła jedynie 49% przy-
chodów. Senat zatwierdził sprawozdanie 
finansowe.

Zasady i tryb przyjmowania 
kandydatów na studia w roku 
akademickim 2013/2014

Dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. 
PP, prorektor ds. kształcenia przedstawił 
propozycję uchwał dotyczących proce-
su rekrutacji na Politechnikę Poznańską. 
Omawiając zagadnienie zwrócił szcze-
gólną uwagę na:

 - zmiany w wykazie olimpiad stopnia 
centralnego oraz konkursów mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich, 
których finaliści i laureaci biorą udział 
w procesie rekrutacji z pominięciem 
postępowania kwalifikacyjnego;

 - konieczność zapewnienia odpowied-
nich warunków przystąpienia do egza-
minów osobom niepełnosprawnym;

 - konieczność poświadczania przez 
Uczelnię kopii świadectwa dojrzałości 
lub dowodu osobistego;

 - zasady wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

Senat zatwierdził uchwałę w sprawie 
zasad i trybu przyjmowania na studia 
laureatów i finalistów olimpiad i konkur-
sów oraz uchwałę w sprawie warunków 
i trybu przyjmowania na I rok studiów  
w roku akademickim 2013/2014.

Uchwalenie Regulaminu Studiów  
I i II stopnia

Rektor przypomniał zebranym dotych-
czasowy przebieg prac nad przygo-
towaniem Regulaminu Studiów I i II 
stopnia. Zaznaczył, iż podstawowym 
celem jest wypracowanie takiego Re-
gulaminu, który z jednej strony zagwa-
rantuje studentom właściwe warunki 
kształcenia, a z drugiej nie doprowadzi 
do rozbicia procesu dydaktycznego. 
Absolwenci naszej Uczelni powinni 
opuszczać jej mury jak najlepiej przy-
gotowani, tj. posiadając wiedzę, do-
świadczenie i kompetencje. 

Dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. 
PP, prorektor ds. kształcenia przedstawił 

Posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki 

Poznańskiej - 25 kwietnia 2012 r.

i szczegółowo omówił propozycje zmian 
w opracowanej wcześniej propozycji Re-
gulaminu Studiów, które zostały zgło-
szone od ostatniego posiedzenia Senatu. 
Zwrócił uwagę na następujące kwestie:

 - przebieg prac zespołu powołanego 
do opracowania Regulaminu;

 - zbytnie rozszerzenie decyzyjności 
studentów w sprawach związanych  
z przeprowadzaniem procesu dydak-
tycznego;

 - zasady wprowadzenia trzeciego 
terminu egzaminów dla studentów 
przedostatniego i ostatniego seme-
stru studiów (§ 30).

Senat po konstruktywnej dyskusji uchwa-
lił Regulamin Studiów I i II stopnia.

Przyjęcie kierunkowych efektów 
kształcenia dla kierunków 
prowadzonych na Politechnice 
Poznańskiej

Senat uchwalił kierunkowe efekty kształ-

SENAT cenia dla kierunków prowadzonych na 
Politechnice Poznańskiej

Zatwierdzenie sprawozdania  
z działalności naukowo-badawczej 
na Politechnice Poznańskiej
 w roku 2011 oraz ocena 
efektywności badań naukowych

Dr hab. inż. A. Rakowska, prof. nadzw. PP; 
prorektor ds. nauki szczegółowo omówi-
ła sprawozdanie z działalności naukowo-
-badawczej na Politechnice Poznańskiej  
w roku 2011 zwracając uwagę na:
 - badania własne i działalność statuto-

wą (liczba realizowanych tematów, 
nakłady);

 - liczbę opublikowanych wyników prac 
badawczych, udział w konferencjach;

 - liczbę doktoratów, habilitacji oraz 
nominacji profesorskich;

 - liczbę realizowanych projektów ba-
dawczych, celowych, zamawianych  
i prac umownych; 

 - liczbę patentów i publikacji;
 - zestawienie liczby składanych wnio-

sków o granty MNiSW w okresie 
2009-2011;

 - realizację programów miedzynarodo-
wych.

Dr hab. inż. A. Kasiński, prof. nadzw. PP  
w zastępstwie nieobecnego przewod-
niczącego Senackiej Komisji ds. Nauki – 
prof. J. Węglarza przedstawił opinię Ko-
misji w przedmiotowej sprawie. Komisja 
zwraca uwagę między innymi na:

 - konieczność śledzenia działalności 
naukowo-badawczej polskich uczelni 
konkurencyjnych dla Politechniki 
Poznańskiej;

 - dobrą dynamikę przychodów z tytułu 
sprzedaży zleceń na rzecz gospodarki;

 - przyrost zgłoszeń patentowych;
 - małą liczbę grantów w NCN i NCBiR.

Senat  przyjął sprawozdanie z działalno-
ści naukowo-badawczej.

Red.

Senat

Dyrektor NCBiR 
N A  P O L I T E C h N I C E  P O Z N A ń S K I E J

D nia 29 marca br. Politechnikę 
Poznańską odwiedził  Dyrektor 
Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Jan Kurzydłowski. 

Zapoznał się z projektami finansowany-
mi przez NCBiR realizowanymi na naszej 
uczelni.

Dyrektor NCBiR na Politechnice Poznańskiej
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A K T U A L N O Ś C I

Krzysztof Dembczyński 
laureatem konkursu 
w programie Homing Plus
Krzysztof Dembczyński laureatem konkursu  
w programie Homing Plus organizowanym przez 
Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Dr Krzysztof Dembczyński z Instytutu Informa-
tyki został laureatem konkursu w programie 
Homing Plus organizowanym przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej (FNP). Konkurs jest skierowa-
ny do wybitnych młodych uczonych pracujących 
za granicą do kontynuowania kariery naukowej 
w Polsce. W bieżącej edycji konkursu wyłoniono 
21 laureatów, którzy otrzymają od FNP subsydia 
badawcze. W skład subsydium wchodzi m.in.: 
stypendium dla laureata oraz kwota do wyko-
rzystania na realizację projektu badawczego. 
Projekty realizowane w ramach programu trwają 
od roku do dwóch lat. 

Więcej informacji na http://www.fnp.org.pl/ak-
tualnosci/aktualnosci/wyniki_konkursu_w_pro-
gramie_homing_plus.

Wojciech Jaśkowski laureatem 
konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła 20. edycję konkursu w programie START - stypendia dla wybitnych mło-
dych uczonych. Wśród 117 laureatów znalazł się dr inż. Wojciech Jaśkowski z Instytutu Informatyki PP.

Program START jest skierowany do młodych, stojących u progu kariery naukowej badaczy, którzy już mogą wykazać się suk-
cesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych 
uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Do udziału w tej edycji konkursu kandydowało ponad 960 osób. W programie START mogli brać udział naukowcy, którzy nie 
przekroczyli 30 lat, są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej i mają dorobek udokumentowany publikacjami.

Studenci Wydziału Elektroniki 
i Telekomunikacji w Imagine Cup 2012
Studencki projekt YETI snow zespołu Yeti z Wydziału Elektroniki i Tele-
komunikacji PP otrzymał 4 miejsce podczas finałów krajowych w kon-
kursie Microsoft Imagine Cup 2012 w kategorii Software Design. Zespół 
Yeti w składzie: Michał Wojtysiak (I rok studiów elektronika i telekomu-
nikacja), Maciej Piotrowski (I rok studiów elektronika i telekomunikacja), 
Mateusz Baster (WSZIiZ w Rzeszowie), mentor: Fabrizio Dominici bierze 
udział w Microsoft Imagine Cup 2012 w innych kategoriach oraz kon-
kursach TOP 100 w Windows Phone i Azure Challenge - rozstrzygnięcie 
dalszych etapów w czerwcu br. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SAE AERO DESIGN 2012
Reprezentacja Politechniki Poznańskiej zwyciężyła w mię-
dzynarodowym konkursie SAE Aero Design, który odbył 
się w dniach 16-18 marca 2012 r. w USA. Studenci w 
 składzie: Wojciech Batog, Marcin Gajewski, Mateusz Kar-
wacki, Jakub Mitulski, Bartosz Szymkowiak i Maciej Wnuk 
zajęli I miejsce w prestiżowej klasie Regular w kategorii 
największego udźwigu, a zaprojektowany przez ekipę 
model samolotu Biceps, ważący ok. 4,5 kg w ostatnim lo-
cie podniósł ładunek ważący 13,5 kg.

SAE Aero Design to międzynarodowe akademickie zawo-
dy organizowane od 25 lat przez amerykańskie Stowa-
rzyszenie Inżynierów Transportu Society of Automotive 
Engineers (SAE) we współpracy m.in. z firmami Boeing, 
Lockheed Martin czy NASA. Zadaniem uczestników grup 
studenckich z całego świata jest zaprojektowanie i budo-
wa modelu samolotu, zgodnie z ograniczeniami narzu-
conymi przez organizatora. Zawody uczą samodzielnego 
rozwiązywania problemów technicznych, organizacyjnych 

W sobotę, 17 marca br. o godz. 12.00 w Sali B przy ul. Pio-
trowo 3a w Poznaniu, na Wydziale Elektrycznym odbyły się 
Drzwi Otwarte. Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz 
większą popularnością. W tym roku odwiedziło nas bardzo 
dużo kandydatów na studia. Zaprezentowane zostały Nasze  
kierunki studiów:

- automatyka i robotyka
- elektrotechnika
- energetyka
- informatyka
- matematyka

Kandydaci na studia otrzymali wyczerpujące informacje na 
temat każdego z kierunków studiów oraz samej rekrutacji na 
studia. Liczne grupy młodzieży odbyły wycieczki po laborato-
riach, np. Układów elektrycznych i elektronicznych, Techniki 
świetlnej, Inżynierii wysokich napięć, czy Symulatora elek-
trowni. W łączniku prezentowano  wiele atrakcji technicz-
nych, np. lewitującą butelkę, kamerę termowizyjną, czy kro-
czącego robota. Odbywał się także konkurs matematyczny  
z nagrodami. Samorząd studentów odpowiadał na wszyst-
kie pytania, a koła naukowe takie jak: Sensor, Atena, Elektro-
energetyka - opowiadały o swojej działalności. Impreza była 
bardzo udana

i logistycznych, umiejętności pracy w grupie, sztuki zaprezento-
wania i dokumentacji osiągnięć. Według profesora Jerzego Na-
wrockiego, dziekana Wydziału Informatyki „konkursy typu SAE 
Aero Design przekształcają kształcenie z wykładowo-podręczni-
kowego (learning by reading) na projektowe (learning by doing)” 
Gratulacje!

DRZWI OTWARTE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

Senat

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI
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D zięki kolejnym edycjom  
w akcji na polskich uczel-
niach technicznych studiuje 
ponad 14 tys dziewczyn wię-

cej – podczas gdy ogólna liczba studen-
tów maleje! Wpisuje się to w ogólny 
trend gdzie podczas rekrutacji na studia 
2011/2012 roku uczelnie techniczne 
były bardziej popularne od uniwersy-
tetów. Przybyło ponad 5,3% kobiet, 
a liczba mężczyzn się prawie nie zmie-
niła! Możemy mówić już o pokoleniu 
Dziewczyn na Politechniki - potężnej 
grupie młodych kobiet zainspirowanych 
do podjęcia studiów technicznych dzięki 
tej akcji. W ubiegłym roku część z nich 
zdawała egzaminy inżynierskie! 

Idea 

Od pięciu lat Politechnika Poznańska 
wraz z Fundacją Edukacyjną Perspekty-
wy i 12 innymi politechnikami zrzesza się  
w ramach projektu Dziewczyny na Poli-
techniki, by przekonywać młode dziew-
czyny, że studia na Politechnice są dla 
nich.

Powoli obalamy stereotypy, pokazuje-
my i przedstawiamy dziewczyny, które 
studiują na Politechnice, kończą studia 

i robią karierę. Przez 5 lat trwania ak-
cji licealistki miały okazję poznać nasze 

absolwentki, które pracują dla najwięk-
szych firm w Wielkopolsce, zasiadają  
w radach nadzorczych, są dyrektorkami 
na budowach, kierowniczkami projektu. 

Śledziliśmy losy dziewczyn z Politechniki 
Poznańskiej, które robią doktoraty, ha-
bilitacje - dziś są świetnie zapowiada-
jącymi się naukowcami. Od 5 lat naszą 
akcję wspiera wspaniała pani Profesor, 
Aleksandra Rakowska - pierwsza kobieta 
zasiadającą w Międzynarodowym Komi-
tecie Studiów Kable Elektroenergetyczne 
CIGRE w Europie, która jest znaną spe-
cjalistką z zakresu wysokich napięć, wy-
trwałą propagatorką rozwoju technolo-
gii kablowych.  

Rośniemy w siłę! 

W ciągu pięciu lat akcja przyniosła spek-
takularne efekty. Politechnika Poznańska 
zanotowała istotny przyrost w liczbie 
studentek (okres 2007-2012), bo aż 
6,5%. Gdy pięć lat temu zaczynaliśmy 
akcję udział studentek w ogólnej liczbie 
studentów wynosił 21,6% - obecnie to 
aż 27,1%. 

Kobieca twarz Politechniki 
Poznańskiej

Od początku naszej akcji towarzyszą 
nam studenci Politechniki Poznańskiej, 
którzy od 5 lat organizują akcję tulipa-
nową-  odwiedzają licea, wręczają li-
cealistkom tulipany wraz z programem 
Dnia Dziewczyn. 

W tym roku zorganizowaliśmy konkurs 
fotograficzny „Kobieca Twarz Politech-
niki Poznańskiej”, dla studentek i dokto-
rantek - licząc na sympatyczne fotogra-
fie naszych dziewczyn.  Zależało nam, 
żeby pokazać ze Politechnika Poznańska 
to nie tylko męskie środowisko, a dziew-
czyny tu studiujące są sympatyczne  
i bardzo kobiece. Efekt był oszałamiają-
cy - dziewczyny przysłały nam mnóstwo 
zdjęć z czego wybraliśmy trzy fanta-
styczne studentki.

I miejsce ex quo zajęły: Agnieszka Kubik 
- studentka automatyki i robotyki I roku, 
Maria Jójka - studiuje budownictwo na 
II roku i transport na I roku oraz Anna 
Smyk - studiuje matematykę na I roku. 

Zapytane dlaczego wybrały studia na Po-
litechnice odpowiadają: 
„Ukończenie studiów na PP daje szero-
kie perspektywy i otwiera drogę do mię-
dzynarodowej kariery” - Agnieszka Kubik 
„Kampus PP jest bardzo zintegrowa-
ny, dzięki czemu studiując na tej uczelni 
zdobywamy nie tylko przyszłościowe wy-
kształcenie, ale również grono bliskich 
przyjaciół z którymi się nie tylko uczy” - 
Anna Smyk. 
„Studia na Politechnice Poznańskiej to 
wielka przygoda, która odmienia życie 
każdego. Warto więc zaryzykować i stu-
diować, a na młodego inżyniera czeka 
kariera” - Maria Jójka. 

Informatyka nie tylko dla kobiet 

Pod tym przewrotnym tytułem dziew-
czyny z Wydziału Informatyki zachęcały 
licealistki do studiowania informatyki,  
a zaprzyjaźniona z nami Digigirlz czyli 
Małgosia Kurek, która działa w polskiej 
grupie Women in Technology, skupiają-
cej osoby zainteresowane technologią 
(prelegentka I i II edycji projektu DigiGirlz, 
wiosna 2010 i 2011) - poprowadziła pre-
zentację: Dziewczyny do komputerów.

Nie do końca jest aż tak różowo - zarów-
no koordynator akcji jak i my sami za-
uważamy, że spada liczba udziału kobiet 
na studiach informatycznych. Dlatego 
podczas tegorocznej akcji Dziewczyny 
na Politechniki poświęcono dużo uwagi 
studiom informatycznym. 

Polska gospodarka nie będzie w stanie 
konkurować w przyszłości z resztą świa-
ta jeśli nie podniesie się stan umiejętności 
w zakresie technologii teleinformatycz-
nych w naszym społeczeństwie – głosi 
Raport „Społeczeństwo informacyjne  
w liczbach” opublikowany przez Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji w roku 
2012. Tymczasem tylko 2,7% wszystkich 
pracujących w Polsce posiada wiedzę 
i umiejętności na poziomie specjalisty  
w dziedzinie teleinformatyki (średnia  
w UE 3,2%, Szwecja 6,8%, Czechy - 
4,7%). I chociaż nasza informatyka 
jest najlepsza w kraju - czym często się 
chwalimy, to dziewczyny na tym kierun-
ku to zdecydowana mniejszość:

Pomimo małego udziału kobiet w liczbie 
studiujących informatykę – dziewczyny 
które zostają studentkami informatyki 
na Politechnice Poznańskiej osiągają wy-

Nazwa wydziału

Studenci na wydziale w roku akad. 2011/2012

Ogólna liczba 
studentów

w tym 
kobiet

% udział 
kobiet 

Wydział Architektury 1288 895 69,49

Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska

3223 971 30,13

Wydział Budowy Maszyni Zarządzania 3188 735 23,06

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji 835 73 8,74

Wydział Elektryczny 3457 309 8,94

Wydział Fizyki Technicznej 410 100 24,39

Wydział Informatyki 1924 147 7,64

Wydział Inżynierii Zarządzania 2254 1068 47,38

Wydział Maszyn Roboczych
i Transportu

2270 304 13,39

Wydział Technologii Chemicznej 1348 881 65,36

Razem 20197 5483 27,15

Liczba przyjętych na I rok studiów 
na  rok akademicki 2009/10

Liczba przyjętych na I rok studiów 
na  rok akademicki 2010/11

Liczba przyjętych na I rok studiów 
na roku 2011/12

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety

Wydział Elektryczny 133 7 149 12 146 10

Wydział Informatyki 
(wcześniej w ramach Wydziału 
Informatyki i Zarządzania) 

142 12 157 16 147 17

O akcji 
Dziewczyny 
na Politechniki 
w Polsce
Dziewczyny na politechniki to pierwszy pionierski i największy 

projekt promujący kierunki ścisłe wśród młodych kobiet.

O akcji DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI w Polsce O akcji DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI w Polsce

Liczba studentów przyjętych na informatykę na Politechnikę Poznańską
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W ykład dla pracowniczek 
naszej Uczelni to te-
goroczna nowość akcji 
Dziewczyny na politech-

niki. Licznie przybyłe panie miały okazję 
zapoznać się z kilkoma istotnymi kwestia-
mi. Dowiedziały się m.in. które przepisy 
prawne działają na ich korzyść zapobie-
gając dyskryminacji ze względu na płeć. 
Są to dyrektywy Unii Europejskiej doty-
czące stosowania równej płacy za równą 
pracę, równość w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, szkolenia zawodowego, 
awansu zawodowego i warunków pra-
cy. Również prawo polskie w Konstytucji  
i Kodeksie Pracy podkreśla zasady równe-
go traktowania i zasady niedyskryminacji. 

Panie dowiedziały się również co jest 
dyskryminacją i jak można się przed nią 
obronić. Prowadzący przybliżył takie po-
jęcia jak szklany sufit (sytuacja, w której 
kobietom zbliżającym się do szczytu 
hierarchii pracowniczych coraz trudniej 
jest awansować), szklane ściany (kobiety 
pracują często na stanowiskach peryferyj-
nych), szklane ruchome schody (szybsze 
awanse mężczyzn).

Dyskryminacja może mieć dla kobiet 
bardzo negatywne skutki przez ogra-
niczone możliwości wyboru i realizacji 
własnej drogi życiowej i ograniczony 
dostęp do cennych zasobów po wyklu-
czenie społeczne.

Kilka słów poświęcono solidarności ko-
biet, a właściwie jej brakowi i skutkom, 
do których to prowadzi.

sokie wyniki w nauce, nierzadko zostają 
świetnymi naukowcami. Informatyczki  
z Politechniki, które w ciągu tych pięciu lat 
z nami współpracowały w ramach akcji 
Dziewczyny na Politechniki to naprawdę 
wybitne osobowości. Dr hab. inż. Małgo-
rzata Sterna, obecnie jest członkinią PKA, 
kończąc studia informatyczne otrzymała 
Nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej 
dla Wyróżniającego się Absolwenta PP 
„Suma Cum Laude”. Zarówno rozprawa 
doktorska jak i habilitacyjna Małgorzaty 
Sterny zostały wyróżnione nagrodą Rek-
tora Politechniki Poznańskiej. Małgorzata 
Sterna jest laureatką stypendium Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Na-
ukowców oraz Nagrody Wydziału IV Pol-
skiej Akademii Nauk. Również dr hab. inż. 
Marta Kasprzak, profesor nadzwyczajny PP  

w Instytucie Informatyki jest przykładem 
tego, że kobiety świetnie radzą sobie  
w nauce. Marta Kasprzak jako najmłodsza 
w Polsce kobieta uzyskała stopień doktora 
habilitowanego i tytuł profesora nadzwy-
czajnego w dziedzinie informatyki. Wspól-
nie z biochemikami z Instytutu Biochemii 
PAN stawiała pierwsze kroki badawcze w 
dziedzinie bioinformatyki w Polsce. Jedno-
cześnie jest mamą trójki dzieci. 

26 kwietnia Dzień Dziewczyn 

Tradycyjnie Dzień dla Dziewczyn roz-
począł się od prezentacji Dlaczego 
Dziewczyny na Politechniki? Prorektor 
ds. ogólnych Karol Nadolny zachęcał 
licealistki do studiowania, prezentując 
imponujące plany rozbudowy Kampusu 

Politechniki Poznańskiej, studentki Ka-
sia Jura oraz Olga Gonsch opowiadały  
o życiu studenckim, a zaproszona ab-
solwentka Karolina Różańska-Zaworska, 
opowiadała o swojej ścieżce kariery za-
wodowej w firmie Saint-Gobain.  

Na randkę z fizyką zabrał dziewczyny 
dr inż. Adam Buczek przygotowując Fi-
zyka Show specjalnie dla kobiet. Pokaz 
był fantastyczny! Studenci wraz z na-
szymi pracownikami prezentowali ofer-
tę wydziałową na stoiskach, wykonując 
ciekawe eksperymenty naukowe, z cie-
kłym azotem, prezentowali skanowanie 
twarzy 3D, wirtualne studio. Dziewczęta 
przyjęły również zaproszenie do naszych 
laboratoriów. 

Były też bardzo profesjonalne warsztaty: 
Matura ustna bez tremy - przeprowa-
dzony przez specjalistkę ds. wizerun-
ku, dr Agnieszkę Krugiełkę, Savoir-vivre 
dla przyszłych inżynierów - dra Mareka 
Szczepańskiego oraz Jak zdać maturę 
z matematyki - fachowe warsztaty pod 
okiem naszych matematyków. Na koniec 
coś bardzo lekkiego -  zumba fitness par-
ty czyli tańce pod kierunkiem obecnego 
Mistrza Polski w kat. S, Mateusza Śmikla. 

Po raz pierwszy w Poznaniu Studium 
WF zorganizowało Bieg w Kasku - do 
którego dziewczyny podeszły bardzo 
fachowo rozpoczynając od rozgrzewki, 
następnie biły rekordy obiegając dwu-
krotnie wyznaczony teren wokół Cen-
trum Wykładowego.  

Podsumowanie

Akcja Dziewczyny na Politechniki nie 
kończy się na Dniu dla Dziewczyn - roz-
poczęliśmy akcję ankietowania dziew-
czyn dotyczącą studiowania na PP; 
jesteśmy w trakcie tworzenia serwisu 
internetowego poświeconego dziewczy-
nom na politechnice. Zachęcamy wszyst-

kie studentki doktorantki absolwentki 
Politechniki Poznańskiej; studiujecie 
na PP, studiowałyście, robicie karierę?  
Pochwalcie się, przyślijcie na adres e-mail:  
dzial.promocji@put.poznan.pl informa-
cje o sobie. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy na stronę internetową:
www.dziewczynynapolitechniki.pl oraz 
fejsbukowiczów do polubienia nas na 

www.facebook.com/dziewczynynapoli-
technikiPoznan :-). 

Iwona Kawiak
Fot. Wojciech Jasiecki

Żródło danych statystycznych: 
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, 

www.dziewczynynapolitechniki.pl  

KoBiETA W MęSKIM ŚWIECIE

Sadząc z ilości uczestniczek, komentarzy 
i opinii po wykładzie tematyka okazała 
się naprawdę ważna. Również wielu pa-
nów postulowało zorganizowanie takie-
go wykładu dla mężczyzn.

Prezentacja z wykładu na stronach intra-
netowych http://intranet.put.poznan.pl/
department/r3p/2012/05/10/5123

JS

O akcji DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI w Polsce Kobieta w męskim świecie
Fot. W

ojciech Jasiecki
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Bimba
26 kwietnia br. odbył się 

na Politechnice Po-
znańskiej „Dzień dla 
Dziewczyn” – ogólno-

polska akcja organizowana przez „Per-
spektywy”. Z tej okazji Wydział Maszyn 
Roboczych i Transportu we współpracy 
z Działem Promocji Politechniki Poznań-
skiej postanowił zachęcić poznańskie 
dziewczyny, maturzystki do uczest-
nictwa w tym wydarzeniu. Dwa dni 
wcześniej, 24 maja, grupa studentów 
Wydziału Maszyn Roboczych i Trans-
portu oraz przedstawicieli Samorządu 
Studentów wyjechała na ulice Pozna-
nia zabytkowym tramwajem typu N. 
Trasa przejazdu „bimby” obejmowa-
ła najważniejsze miejsca w centrum 
miasta. Ruszyliśmy w samo południe  
z przystanku przy ul. Kórnickiej, by da-
lej pojechać przez Rondo Śródka, Plac 
Wielkopolski, Plac C. Ratajskiego, Most 
Teatralny, trasą PST, a dalej przez Rondo 
Kaponiera, ulice - Towarową, Wierzbię-
cice i Hetmańską, po czym przez Rondo 
Starołęka wróciliśmy na ulicę Kórnicką. 
Trzeba przyznać, że oklejony plakata-
mi i przyozdobiony żółtymi balonikami 
WMRiT tramwaj, którym podróżowała 
grupa studentów, robił furorę. Dodat-
kowo uruchomiony został system na-
głaśniający, umożliwiający nadawanie 
przez megafon informacji dotyczących 
oferty kształcenia Wydziału Maszyn Ro-
boczych i Transportu oraz szczegółów 
dotyczącyhc akcji „Dzień dla Dziew-
czyn". Duże wrażenie wywołały też sa-
me studentki, zwłaszcza na trasie PST, 
które na poszczególnych przystankach 
rozdawały ulotki informacyjne, zaś 

uśmiechnięci studenci, ubrani w koszul-
ki wydziałowe MRiT, wręczali paniom 
tulipany. Również parę przypadkowych 
osób zdecydowało się na krótkie prze-
jażdżki i wsiadało do naszego studenc-
kiego tramwaju. Patrząc na frekwencję 
podczas „Dnia Dziewczyn”, zaintereso-
wania laboratoriami oraz ofertą dydak-
tyczną Wydziału Maszyn Roboczych  
i Transportu, wydaje się, że akcja spodo-
bała się nie tylko żakom, ale przede 
wszystkim tym, do których była adreso-
wana, czyli młodym mieszkankom Po-
znania. Liczymy na to, że akcja zostanie 
powtórzona w niedalekiej przyszłości.

Katarzyna Wojciechowska

P rofesor Jacek Błażewicz z Politechniki Poznańskiej  
i prof. Erwin Pesch z Uniwersytetu w Siegen zostali 
laureatami czwartej edycji Polsko-Niemieckiej Nagro-
dy Naukowej Copernicus. Wyróżnienie to otrzymali 

za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy 
naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze, w szczególności za 
prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie szeregowa-
nia zadań i bioinformatyce.

Nagrodę przyznają wspólnie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
(FNP) i Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG). Wyróżnienie 
otrzymali za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej 

Polsko-Niemiecka Nagroda 
Naukowa CoPERNiCUS 
dla prof. Jacka Błażewicza

współpracy naukowej i wspólne osiągnię-
cia badawcze, w szczególności za prace 
nad algorytmami stosowanymi w dziedzi-
nie szeregowania zadań i bioinformatyce.

Jest to czwarty polsko-niemiecki "tan-
dem naukowy" uhonorowany przyzna-
waną przez FNP i DFG Nagrodą Coper-
nicus. Laureaci współpracują od ponad 

20 lat. Zajmują się wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
do optymalizacji procesów przemysłowych oraz zagadnienia-
mi dotyczącymi bioinformatyki. Rezultatem tej kooperacji jest 
ponad 30 wspólnych publikacji naukowych.

Współpraca obu badaczy dotyczy również wpierania rozwoju 
młodych uczonych z Polski i Niemiec. Laureaci byli opiekunami 
naukowymi 20 doktorantów. Zainicjowali program wymiany 
studenckiej między swoimi uczelniami oraz cykl seminariów 
badawczych.

Red.

W czwartek 29 marca br. na te-
renie Centrum Wykładowo-
-Konferencyjnego Politechni-

ki Poznańskiej odbyła się seria pokazów 
i wykładów organizowanych w ramach 
XV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki. Ta akcja stała się prawdziwym 
świętem dla młodych amatorów nauk 
ścisłych z całej Wielkopolski.

Ogółem odbyło się piętnaście pokazów. 
Dwa z nich w wypełnionej do granic 
możliwości przez słuchaczy Auli Ma-

Echa Festiwalu
Relacja z XV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

gna - największej sali Centrum. Były  to 
„Chemiczne Science Show” oraz „Pokaz 
eksperymentów fizycznych”. Obydwie 
prezentacje szły po śladach najlepszych 
z popularyzatorów nauki i zapropono-
wały efektowne widowiska, odkrywają-
ce tajemnice zjawisk natury oraz efek-
tów specjalnych we współczesnym kinie. 
Publiczność była zachwycona. Oprócz 
tego wielką popularnością cieszyła się 
prezentacja nowoczesnego Mobilnego 

Centrum Dowodzenia dla służb policji 
i straży pożarnej, stosowanego w sytu-
acjach kryzysowych, wykład na temat 
budownictwa stadionów przed EURO 
2012, pokaz organizowany przez Po-
znański Oddział Związku Polskich Spa-
dochroniarzy i inne.

Pokazy odwiedziło około 1400 osób, 
głównie uczniów z ponad trzydziestu 
gimnazjów i liceów. Wśród nich tylko 

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus dla prof. Jacka Błażewicza | Echa FestiwaluBimba

Fot. Wojciech Jasiecki

Fot. M. Galant



14 15GŁOS POLITECHNIKI | KWIECIEŃ / MAJ 2012 GŁOS POLITECHNIKI

P rof. Oleg Kapliński urodził się 15 
czerwca 1942 roku w Wilnie. Po 
perypetiach wojennych rodzi-
na osiadła w Poznaniu. Ojciec 

Profesora, Rościsław, był słynnym archi-
tektem. W tej sytuacji nie dziwi decyzja 
syna o realizacji swoich zainteresowań 
na Wydziale Budownictwa.

Po zdaniu matury w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Poznaniu im. K. Mar-

Podwójny jubileusz
60-LECIE ZAKłADU TEChNOLOgII I ORgANIZACJI BUDOWNICTWA

70-LECIE URODZIN PROF. OLEgA KAPLIńSKIEgO

cinkowskiego, Jubilat  podjął studia na 
kierunku Budownictwo, które w wieku 
lat 22 ukoronowal obroną pracy magi-
sterskiej pt. „Analiza płyt betonowych 
krzyżowo zbrojonych wkładkami stru-
nobetonowymi podpartych odcinko-
wo”, (napisanej pod kierunkiem Prof. 
Romana Kozaka). Pomimo propozycji 
pracy w przemyśle mgr inż. Oleg Kapliń-
ski zdecydował się pozostać na macie-
rzystej Uczelni, w Zakładzie Technologii  

i Organizacji Budownictwa, gdzie od  
1 maja 1965 roku pracował jako asy-
stent, a potem od 1 października 1967 
- starszy asystent. Następnie od 1 paź-
dziernika 1971 r. awansował na sta-
nowisko adiunkta, a od 1 października 
1979 r. był już docentem (w wieku 37 
lat). 1 listopada 1990 roku Jubilat otrzy-
mał stanowisko profesora na Politechni-
ce Poznańskiej. Ukoronowaniem kariery 
był tytuł profesorski nadany 28 kwietnia 
1992 roku przez Prezydenta RP.

Pierwszym kierunkiem badawczym (lata 
1965-67) było zastosowanie teorii sieci 
i metod matematycznych w organizacji 
i planowaniu placu budowy. Wynikiem 
dociekań naukowych w tym kierunku są 
dwa skrypty (Kapliński, Stefański 1970; 
Kapliński, Skarzyński 1973). Skrypt po-
święcony metodom sieciowym doczekał 
się trzech wydań. 

Tematem doktoratu był transport i mon-
taż elementów prefabrykowanych - dok-
torat (1971) pt. „Optymalizacja doboru 
ciągów technologicznych w procesie 
montażu "z kół" elementów prefabry-
kowanych wielkowymiarowych” - pro-
motor: doc. Andrzej Stefański. Było to 
pierwsze zastosowanie teorii kolejek  
w tej dziedzinie w Polsce. Rozprawa habi-
litacyjna napisana w roku 1978 dotyczy-
ła harmonizacji procesów budowlanych  
w warunkach stochastycznych: „Harmo-
nizacja cyklicznych procesów budowla-
nych w ujęciu stochastycznym”. Stopień 
doktora habilitowanego Jubilat uzyskał w 
roku 1979 na Politechnice Krakowskiej.

Dla Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa w Insty-

tucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej rok 

2012 ma szczególne znaczenie, gdyż jest rokiem podwójnego 

jubileuszu: 60-lecia Zakładu i 70-tych urodzin jego kierownika. 

jedna trzecia była właśnie z Poznania, 
a większość - z różnych miast na całym 
obszarze województwa. Wydarzenie od-
wiedził z wizytą także prof. Krzysztof 

Kurzydłowski - były minister Edukacji 
oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim prelegentom 
oraz gościom za wypełnienie Centrum 

Wykładowego prawdziwie świąteczną 
atmosferą.

Ihar Stankiewicz

Podwójny jubileusz

Główne zainteresowania naukowe Ju-
bilata koncentrowały się na badaniach, 
analizie i przyczynach zjawisk oczekiwania  
i równowagi. Badał podstawy harmoni-
zacji i koncentracji w warunkach stocha-
stycznych i w warunkach nieokreśloności. 
W późniejszych badaniach rozwinął tema-
tykę niezawodności w produkcji budow-
lanej, zastosowanie systemów eksperto-
wych i metod hybrydowych. Następnie 
zajmował się zarządzaniem ryzykiem, zin-
tegrowanym zarządzaniem i zastosowa-
niem technologii informacyjnych (IT),  aby  
- w końcu - zająć się standaryzacją w za-
rządzaniu procesem inwestycyjnym.

Dziewięciu doktorantów (także zagra-
nicznych) zawdzięcza Jubilatowi swoje 
kariery zawodowe i naukowe. Poza in-
tesywną pracą na Uczelni Profesor Oleg 
Kapliński prowadzi ożywioną działalność 
w kraju (Przewodniczący Sekcji Inżynierii 
Przedsięwzięć Budowlanych, od czterech 
kadencji) i za granicą. Szczególnie zna-
cząca jest współpraca w trójkącie: Litwa 
- Niemcy - Polska w zakresie Construction 
Management. Jest uznanym autorytetem 
nie tylko w kraju, czego dowodem jest 
przyznanie w roku 1996 Doktoratu Ho-
noris Causa przez Uniwersytet Technicz-
ny im. Gedymina w Wilnie (VGTU) oraz 
medalu „Humanizm Integralny” w roku 
2000. Ponadto Jubilat jest Członkiem 
Ukraińskiej Akademii Budownictwa (od 

roku 1994). Gościnnie wygłaszał wykłady 
na wielu uczelniach m.in. RWTH Aachen, 
VGTU w Wilnie, IUT Bethune. Brał udział 
w wielu konferencjach krajowych i za-
granicznych. Jest autorem (lub współau-
torem) 240 prac naukowych (w tym 11 
opracowań książkowych).

Poza działalnością naukową Jubilat już 
od wczesnej młodości przejawiał talent 
organizacyjny. W Liceum im. K. Mar-
cinkowskiego był aktywnym członkiem 
słynnej Błękitnej Czternastki, na studiach 
działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich.

Doświadczenia te pozwoliły na wielolet-
nie (prawie trzydziestoletnie) kierowa-
nie Zakładem Technologii i Organizacji 
Budownictwa w Instytucie Konstrukcji 
Budowlanych (dawniej: Instytucie Tech-
nologii i Konstrukcji Budowlanych).

W latach 1981-1983 Jubilat pełnił funk-
cję zastępcy Dyrektora Miedzywydziało-
wego Instytutu Organizacji i Zarządzania, 
a w latach 1996-1999 Dyrektora Insty-
tutu Konstrukcji Budowlanych. W latach 
1987-1993 był Prodziekanem Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Za swoją działalność otrzymał wiele na-
gród na Uczelni i poza nią. Czterokrotnie 
otrzymał nagrodę Ministra NSzWiT za 
osiągnięcia naukowe). Wielokrotnie od-

znaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski - 2002.

Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych 
licznych czasopism krajowych, np. Ar-
chive of Civil Engineering, Civil and Envi-
ronmental Engineering/Budownictwo  

i Inżynieria Środowiska (Politechnika Bia-
łostocka) oraz Archiwum Instytutu Inży-
nierii Lądowej i zagranicznych: Journal 
of Civil Engineering and Management, 
Technological and Economic Develop-
ment of Economy, International Journal 
of Strategic Property Management.  

Dwie sportowe pasje są dla Jubilata 
odskocznią od działalności naukowej  
i organizacyjnej na Uczelni: żeglarstwo  
i narciarstwo.

Zawsze pełen życia i energii. Podziwiany 
za poczucie humoru i zaangażowanie  
w sprawy Uczelni.

Drogi Jubilacie, dziękujemy Ci za wie-
loletni trud, wiele lat wspólpracy na-
ukowej, której zawdzięczamy pozycję 
naszego Zakładu, Instytutu i Wydziału. 
Życzymy dużo zdrowia, pomyślności  
w życiu osobistym i kontynuacji pasji na-
ukowych i sportowych.
 

dr hab. inż. Jerzy Pasławski. 
Foto: dr inż. Marcin Gajzler.

Dr hab. inż Grzegorz Milcza-
rek z Wydziału Technologii 
Chemicznej PP i prof. Ol-

le Inganäs ze szwedzkiego Linköping 
University stworzyli nowy akumulator, 
do produkcji którego wykorzystano 
odpady z produkcji drewna. Maga-
zyn „Science” opublikował ich pracę, 
w której opisali nowy rodzaj katody, 
która znajdzie zastosowanie w tanich 
i ekologicznych akumulatorach. Na-
ukowcy wymyślili specjalny kompozyt 
zawierający ligninę, produkt uboczny 
przemysłu papierniczego oraz polipirol, 
związek organiczny, który można tanio 
uzyskać z ropy naftowej lub produktów 
roślinnych. Oba związki tworzą cienką 
na pół mikrona warstwę, która będzie 
katodą ekologicznego akumulatora. 

W takiej baterii za transport ładunku bę-
dą odpowiadać związki, które podobną 
rolę odgrywają w procesie fotosyntezy. 
W „Science” naukowcy opisali jeden  
z kilkunastu udanych eksperymentów. 
Nowy rodzaj pozyskiwania energii ba-
dacze zgłosili do urzędu patentowego. 
Obecnie naukowcy pracują nad drugą 
elektrodą - dodatnią.

Publikacja polskiego naukowca w ma-
gazynie „Science” to prestiż i promocja 
dla całego środowiska naukowego Poli-
techniki Poznańskiej.

Aby opublikować w magazynie „Scien-
ce” trzeba sprostać wysokim kryteriom 
doboru tematów, które powodują, że 
współautorstwo niewielkiego artykułu 
w „Science” jest w świecie naukowym 
znacznie wyżej cenione niż samodzielne 
autorstwo dużego artykułu w większości 
czasopism naukowych na świecie. Prace 
zgłaszane do publikacji są poddawane 
ocenie niezależnych recenzentów. Podob-
ną rangę ma brytyjski tygodnik „Nature”.

Wywiad z Grzegorzem Milczarkiem  
w następnym Głosie

Bateria z ligniny

Bateria z ligliny
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P ierwszym punktem naszej 
wycieczki był Hamburg - dru-
gie co do wielkości miasto  
w Niemczech. Rano, jak tylko 

dotarliśmy na miejsce mieliśmy okazję 
zobaczyć budowę mostu zwodzonego 
wykonywanego przez firmę HOCH-
TIEF. Na początku została nam przed-
stawiona krótka prezentacja na temat 
wykonywanego projektu, następnie 
mogliśmy zwiedzić plac budowy. Na 
tym skończyła się część dydaktyczna 
pierwszego dnia, po zakwaterowaniu 
w schronisku młodzieżowym przyszedł 
czas na odpoczynek.

Kolejną budową, którą odwiedziliśmy 
w Hamburgu, była budowa filharmonii. 
Konstrukcja stanowi połączenie elemen-
tów tradycyjnego budownictwa porto-
wego lat 60-tych z  owoczesną szklaną 
strukturą. W budynku oprócz trzech sal 
koncertowych będą mięsiły się również, 
apartamenty, klub nocny, luksusowy 
hotel i duży parking. Pomysł wykorzy-
stania fasady starego magazynu jako 
obudowy, wewnątrz której wybudowa-
no nową konstrukcję, będącą w stanie 
przenieść ciężar nowej struktury bu-

dynku oraz szklanego zwieńczenia jest  
z pewnością ciekawym rozwiązaniem, 
ale efekt estetyczny wzbudza raczej mie-
szane uczucia.

Podczas naszego pobytu w Hamburgu, 
oprócz zwiedzania placów budowy był 

oczywiście czas na zwiedzanie samego 
miasta. Nie zabrakło dodatkowych uroz-
maiceń takich jak rejs statkiem, podczas 

którego mogliśmy zobaczyć największy 
w Niemczech i jeden z większych na 
świecie port i odpocząć po ciężkim dniu 
w promieniach wiosennego słońca.

Po dwóch dniach spędzonych w Ham-
burgu odwiedziliśmy Hanower - miasto 
może nie tak rozrywkowe jak Ham-
burg, ale za to przyjazne dla oka dzięki 
ogromnej ilości terenów zielonych oraz 
niskiej zabudowie. Czas zaraz po przy-
jeździe spędziliśmy zwiedzając miasto, 
w którym pomimo wojennych zniszczeń 
zachowało się wiele wartych uwagi za-
bytków.

Perełką architektury Hanoweru jest XV-
-wieczny Ratusz, z którego wieży rozcią-
ga się widok na panoramę miasta. Zajrze-
liśmy również do Ogrodów Królewskich 
- Herrenhäuser Gärten, zajmujących 136 

ha powierzchni, w których skład wcho-
dzą ogrody w stylu francuskim i angiel-
skim oraz cztery ogrody tematyczne.

Zgodnie z planem spotkaliśmy się z nie-
mieckimi studentami z organizacji Fach-
schaft. Podczas spotkania zaprezento-
waliśmy projekty realizowane przez 
KNSB oraz wzbogaciliśmy swoją wiedzę 
na temat działalności wspomnianej or-
ganizacji - odpowiednika samorządu 
studenckiego. Dodatkową, nieplanowa-
ną wcześniej atrakcją było zwiedzanie 
placu budowy szpitala w Hanowerze, 
gdzie miłym zaskoczeniem okazał się 
polski akcent w postaci pani architekt 
o polskich korzeniach, która o budowie 
opowiedziała nam w ojczystym języku. 
Podczas pobytu w Hanowerze mieliśmy 
również okazję poznać dziekana wydzia-
łu budownictwa Uniwersytetu Leibniz, 
który pokrótce przedstawił nam infor-
macje o studiach  na kierunku budow-
nictwo na Hanowerskim uniwersytecie. 
Zostaliśmy również oprowadzeni po la-
boratoriach, o których polscy studenci 
mogą najwyżej pomarzyć. Symulator fal 
w postaci ponad 300-metrowego kana-
łu z pewnością zrobił na nas nie małe 
wrażenie, podobnie jak laboratorium fi-
zyki budowli, w którym przeprowadzane 
są badania nad nowoczesnymi materia-
łami izolacyjnymi.

Po obejrzeniu wszystkich atrakcji wy-
ruszyliśmy w kierunku Zagłębia Ruhry, 
gdzie trafiliśmy do wyjątkowo przytul-
nego schroniska w Velbert.

Kolejny dzień zaczęliśmy od zwiedza-
nia budowy nowej siedziby Wojewódz-
kiego Archiwum NRW w Duisburgu. 
Nowa konstrukcja powstaje na zrębie 
historycznego magazynu z lat 30-tych 
XX wieku. Do istniejącego zabytkowe-
go budynku dobudowana 
została 67-metrowa wieża 
z wysokim, dwuspadowym 
dachem. Bryłę budowli uzu-
pełnia 160-metrowa „fala”. 
Nowe Archiwum będzie 
miało naprawdę imponują-
cy rozmiar, o czym świadczy 
chociażby fakt, że długość 
półek na archiwa wyniesie 
148 kilometrów! Ponadto  
w nowej części powstaną 
biura, czytelnie oraz pokoje 
z ekspozycjami i wystawa-
mi. Usytuowana nad wodą 
w starym porcie budowla 

nawiązywać bę-
dzie do tradycyj-
nych budynków 
pr zemys łow ych 
dzięki czerwonej 
cegle, która po-
krywać będzie za-
równo ściany jak  
i dach nowej kon-
strukcji.

Po opuszczeniu 
ostatniego już 
placu budowy, 
jaki zwiedzaliśmy 
podczas naszego 
pobytu za zachod-
nią granicą udali-
śmy się do Land-
schaftspark w 
Duisburgu. Land-
schaftspark Du-
isburg-Nord jest 
rekreacyjno-roz-
rywkowym kompleksem  
o powierzchni 
około 200ha, po-
wstałym na tere-
nie dawnej huty 
żelaza. Miejsce to 
stanowi doskona-
ły przykład udanej 
rewitalizacji terenów post-przemysło-
wych. Ogromne żelazne budynki, ko-
miny przemysłowe i hale poprodukcyj-
ne w połączeniu z otaczającą je bujną 
roślinnością tworzą warte odwiedzenia, 
tętniące życiem miejsce.

Siódmego dnia wycieczki zajrzeliśmy 
na stadion Signal Iduna Park w Dort-

W dniach 16-23 marca br. miała miejsce wycieczka dydak-

tyczno-naukowa Koła Naukowego Studentów Budownic-

twa zorganizowana przy współpracy z Niemiecką Centralą 

Wymiany Akademickiej DAAD. W nocy z 15 na 16 marca,  

w piętnastoosobowym składzie, wraz z opiekunem dr. inż. 

T. garbowskim wyruszyliśmy w kierunku zachodniej granicy.

WyJAZD KOłA NAUKOWEgO 
STUDENTóW BUDOWNICTWA 
Do NiEMiEC

mundzie. Stadion klubu BV Borussia 
Dortmund po ostatniej przebudowie 
(przed mundialem 2006) mieści ponad 
80 tysięcy kibiców. Ciekawym faktem 
z historii stadionu jest problem z jakim 
zetknięto się podczas jego rozbudowy. 
Podpory dźwigające ciężar zadaszenia 
dotychczasowych sektorów musiały 
zostać usunięte, aby nie zasłaniały wi-

dzom z nowych, naroż-
nych sektorów widoku 
na murawę. Zastąpiono 
je ośmioma masywnymi 
pylonami, charaktery-
stycznymi dla architek-
tury Signal Iduna Park, 
które dźwigają ciężar 
dachu od drugiej strony. 
Zadaszenie i zwarta bry-
ła budowli umożliwiają 
świetną widoczność, 
dzięki czemu stadion 
Borussii uważany jest za 
jeden z najlepszych na 
świecie pod względem 

Wyjazd Koła Naukowego Studentów Budownictwa do Niemiec Wyjazd Koła Naukowego Studentów Budownictwa do Niemiec
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Skąd pomysł studiów na 
Politechnice akurat na tej 
specjalności?

Od zawsze interesowałem się budow-
nictwem. Już jako małe dziecko lubiłem 
obserwować zmiany zachodzące na 
wielkich budowach. Jednak miłość do 
lotnictwa zwyciężyła. Poza tym studia na 
Politechnice skończył tata…

Głośno zrobiło się o Panu z powodu 
jeszcze jednej miłości, a właściwie 
pasji fotografowania…

Tak media zainteresowały się zdjęcia-
mi, które wykonuję. Teraz szczególnie  
w związku z mnogością inwestycji realizo-
wanych przed zbliżającym się Euro2012.

Jak to się zaczęło?

Fotografowanie budowy od początku, 
od wykopu, aż po wykończenie pomiesz-
czeń - zawsze było i jest dla mnie fascy-
nujące. Pierwszą inwestycją jaką zaczą-
łem fotografować była Biblioteka Główna 
PP, którą miałem dosłownie za szybą, 
mając zajęcia w Centrum Wykładowym. 
I tak to się zaczęło. Później fotografowa-
łem inne obiekty takie jak: Galeria Malta, 
Stadion Lecha, Dworzec Główny, trasa 
na Franowo, Termy Maltańskie. Przez 4 
lata fotografowania wykonałem ponad 
200 tys. zdjęć, a samego stadionu mam 
już 72 tys. zdjęć. Nie staram się sztucznie 
upiększać zdjęć, żeby były one artystycz-
ne. Zależy mi, aby rzetelnie przedstawić 
inwestycję, a osoba je oglądająca mogła 
poczuć się jak na placu budowy. 

Przez te 4 lata nabył Pan już pewnego 
doświadczenia jako obserwator 
budów? Czyli teraz może Pan 
rozpoznać kolejne etapy wdrożeniowe, 
jaka ekipa i co będzie montować?

Dokładnie, ilość godzin, którą tygodnio-
wo spędzam na budowach pozwoliła 
nabrać mi ogromnego doświadczenia, 
którego szczególnie mogą pozazdrościć 
mi studenci budownictwa. 

Musiał Pan mieć specjalne 
zezwolenie aby wchodzić na 
budowy czy zawsze było to 
fotografowanie bez przeszkód? 

Fotografowanie inwestycji wymaga zgody 
inwestora oraz wykonawcy. Muszę także 
spełniać wymogi bezpieczeństwa, mieć 
przeszkolenie w zakresie BHP, odpowied-
ni ubiór oraz ważne badania lekarskie.  
W ostatnich latach tylko raz odmówiono 
mi wejścia na budowę nowej siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego. Dostaję wiele 
zaproszeń na budowy, ale jest to czaso-
chłonne zajęcie i nie daję rady odwiedzić 
wszystkich inwestycji z częstotliwością ja-
ką bym chciał. Jedno przejście po budowie 
trasy tramwajowej oraz zajezdni na Frano-
wie zajmuje mi ponad 4 godziny, a potem 
zdjęcia trzeba jeszcze zamieścić w interne-
cie, co zajmuje kolejne godziny. Ponadto 
dzięki dobremu kontaktowi z przedsta-
wicielami inwestorów i wykonawców, 
organizuję z nimi spotkania i wycieczki na 
budowy na które zapraszam największych 
fanów inwestycji w Poznaniu.

Godzi Pan studia z pasją - wykonując 
zdjęcia lotnicze… Co chciałby Pan 
robić po studiach? Robienie tylu 
zdjęć musiało kosztować Pana 
wiele wysiłku, a przede wszystkim 
poświeconego czasu i sprzętu…

Niestety to minusy moich obu pasji - są 
czasochłonne i drogie, ale bardzo w to 

Chcę latać i robić zdjęcia
Piotr Wagner jest studentem V roku na Wydziale Maszyn Ro-

boczych i Transportu - specjalność Silniki Lotnicze. O swojej 

pasji - fotografowaniu budowli może mówić w nieskończoność. 

Jego zdjęcia zostały zauważone przez media, są często wyko-

rzystywane przez poznańskie portale. Wykonał ponad 72 tys. 

zdjęć budującego się Stadionu Lecha! Na dodatek jest świet-

nie zapowiadającym się pilotem. Jego marzeniem jest połą-

czenie pasji latania z fotografowaniem.

wierzę, że w przyszłości będę mógł wy-
konywać oba zajęcia jednocześnie i ktoś 
mi jeszcze za to zapłaci ;-). Zawodu - 
fotografa inwestycji nie ma obecnie na 
rynku. Bardzo chciałbym zostać pilotem 
liniowym, a w wolnym czasie wykonywać 
zdjęcia z lotu ptaka... Szczególnie latanie 
to bardzo droga pasja. Dzięki studiom na 
specjalności Silniki Lotnicze mam nadzie-
ję zyskać przewagę nad innymi pilotami 
na trudnym rynku pracy w tym zawodzie. 
Ponieważ podstawą rozwoju pilota jest 
budowanie nalotu, będącego odzwier-
ciedleniem doświadczenia, staram się wy-
konywać zlecenia np. dla GDDKiA, która 
finansuje mi przelot w zamian za foto-
grafowanie odcinka trwających prac…

Czyli możemy zachęcić wszystkich 
tych, którym zależy na zdjęciach 
lotniczych aby zgłosili się do Pana? 
Gdzie można obejrzeć Pana zdjęcia? 

Polecam portal www.skyscrapercity.com 
oraz moje galerie Picasa. Każdy kto wpi-
sze w wyszukiwarce mój nick „Carte” 
oraz nazwę inwestycji bez problemu 
znajdzie moje zdjęcia.

Życzymy sukcesów i rozwinięcia 
skrzydeł kariery 

Iwona Kawiak

Zdjęcia Stadionu Miejskiego w Poznaniu autor-
stwa Piotra Wegnera - III okładka GP.

jakości oglądania meczy. Na tym zakoń-
czyliśmy nasz pobyt w Zagłębiu Ruhry.

Ostatnią noc spędziliśmy w Magde-
burgu, będącym jednym z najstarszych 
miast Niemczech. Niestety zabrakło 
nam czasu na zwiedzanie miasta w cią-
gu dnia, ale najbardziej wytrwali z nas, 
którzy nie potrzebują snu, wybrali się na 
nocny spacer po starym rynku.

Następnego dnia z samego rana wyje-
chaliśmy do Berlina.

W stolicy Niemiec mieliśmy okazję obej-
rzeć laboratoria TU-Berlin. Kolejny raz 
byliśmy pod wrażeniem, zarówno ogro-
mu hal laboratoryjnych jak i ich wyposa-
żenia. Jedną z ciekawszych rzeczy, które 
widzieliśmy była wzmacniana podłoga 
przeznaczona do badań konstrukcji pod 

obciążeniem dynamicznym. Po obejrze-
niu wszystkiego co mieliśmy zobaczyć 
udaliśmy się do centrum Berlina, gdzie 
spędziliśmy ostatnie godziny naszej wy-
cieczki. Panoramę miasta podziwialiśmy 
z najwyższej budowli w Niemczech – 
mierzącej 368 metrów, wybudowanej 
w latach 1965-1969 wieży telewizyjnej. 
Taras widokowy, z którego oglądaliśmy 
Berlin znajduje się wewnątrz kuli, usytu-
owanej na wysokości 203,8 metra nad 
poziomem morza, a jeszcze wyżej - na 
wysokości 207,5 m znajduje się restau-
racja z obrotowym pierścieniem.

Berlin stanowił ostatni etap naszego 
wyjazdu. Zwieńczeniem naszej przy-
gody u zachodnich sąsiadów był kebab 
zjedzony w centrum miasta. Zadowole-
ni z wyjazdu i bogatsi w wiedzę wsie-
dliśmy do autokaru, którym szczęśliwie 

cali i zdrowi wróciliśmy do kraju. Dzięki 
doskonałej organizacji, doborowemu 
towarzystwu i dopisującej przez cały 
tydzień pogodzie pobyt w Niemczech 
możemy zaliczyć do bardzo udanych  
i nie możemy doczekać się powtórki. 

Aleksandra Stróżewska

Wyjazd Koła Naukowego Studentów Budownictwa do Niemiec „Chcę latać i robić zdjęcia” - rozmowa z Piotrem Wagnerem
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Głód pływania

Wraz z pierwszymi promieniami wio-
sennego słońca w naszych duszach po-
jawia się znany niepokój. Coraz trudniej 
skupić się na uczelni czy też w pracy, co-

zmartwienia, aby po kilku dniach wrócić 
jako zupełnie „nowi” ludzie.

Początki

Akademicki Klub Kakajowy Panta Rei 
powstał przy Politechnice Poznańskiej 
już całkiem dawno, bo w 1975 roku. 
Początki nie były łatwe - pierwsze spły-
wy w okolicach Poznania odbywały się 
na pożyczonym sprzęcie, jednak prężna 
działalność członków doprowadziła do 
pozyskania własnych kajaków, a zakres 
działalności klubu objął nawet spływy  
w Bułgarii, Czechach i na Słowacji. Jed-

dal pływa na nizinach, jednak z roku 
na rok powiększa się grono miłośników 
kajakarstwa górskiego. Każdy, kto chce 
się rozwijać w tym kierunku, ma moż-
liwość uczestnictwa w odpowiednich 
szkoleniach, gdzie pod okiem doświad-
czonych kolegów zdobywa nowe umie-
jętności.

Innym ciekawym aspektem działalno-
ści klubu jest organizacja spływów za-
granicznych. Milowym krokiem w tym 
kierunku była organizacja w 2010 roku 
wyprawy do Laponii. Jej celem było po-
konanie od źródeł fińskiej rzeki Ivalojoki 
oraz opłynięcie jednego z największych 
w Europie jezior - Inari. Wyprawa zyska-
ła uznanie w środowisku kajakowym, 
a relacje z niej zostały uhonorowane 
nagrodami na krajowych przeglądach 
podróżniczych.

Trzeba też wspomnieć, iż AKK Panta Rei 
jest organizacją, której bliska jest idea 

FENOMEN Panta Rei

jeszcze nie zaznał tego fenomenu, ale 
spływ kajakowy pozwala całkowicie 
zapomnieć o miejskich problemach. 
Wyruszając na podbój kolejnej rzeki zo-
stawiamy za sobą absolutnie wszystkie 

nak w 1998 roku podjęto decyzję o za-
wieszeniu działalności Panta Rei.

Na szczęście w 2005 roku niewielka, 
acz prężna grupa studentów postano-
wiła przywrócić klub do życia. Od tego 
czasu grono członków systematycznie 
wzrasta (na dzień dzisiejszy to już około 
czterdziestu entuzjastów kajakarstwa 
obydwu płci), a Panta Rei na stałe wpi-
sał się w krajobraz polskiego środowiska 
kajakowego. Ponowne narodziny klubu 
co roku są hucznie świętowane na jed-
nej z najlepszych kajakowych imprez w 
Polsce, nazwanej z uwagi na okoliczno-
ści nie urodzinami, a Reaktywacją.

Wersja beta – nowe możliwości

Nowa era Panta Reja to okres intensyw-
nego rozwoju na różnych frontach. Co 
prawda większość członków klubu na-

popularyzacji turystyki kajakowej wśród 
mieszkańców Poznania i nie tylko. 
Członkowie klubu już kilkakrotnie prze-
prowadzili pokazy technik i akrobacji 
kajakowych na basenach w Poznaniu, 
między innymi w ramach organizowa-
nych przez studentów Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza Dni Turystki, oraz 
pokazy dla najmłodszych w ramach 
Dnia Dziecka i Mikołajek. Największy 
jednak wkład w popularyzację turystyki 
kajakowej w Poznaniu klub wniósł orga-
nizując w 2008 roku „Kajakową Masę 

raz mniej pasujemy do tego wielkiego 
miasta w tak bardzo kajakową pogodę. 
Myśli nieposłusznie uciekają w kierunku 
lasu i ogarnia nas radość, bo już niedłu-
go każdy wolny weekend będziemy spę-
dzać na wodzie.

Oczywiście, nie tylko kajakarze bu-
dzą się wiosną do życia, jednak trzeba 
przyznać, że uprawiana przez nas for-
ma wypoczynku umożliwia szczególnie 
bliski kontakt z przyrodą, a atmosfera 
spływowa z niczym nie da się porów-
nać. Trudno to wyjaśnić komuś, kto 

Krytyczną” - spływ Wartą dla mieszkań-
ców Poznania i okolic, w którym wzięło 
udział przeszło 200 osób. 

W tym roku klub ponownie dostarczył 
Poznaniakom niezapomnianych wrażeń 
na wodach Warty - 27 maja odbyła się 
druga edycja Kajakowej Masy Krytycz-
nej i było to na pewno niezapomniane 
wydarzenie. Wkrótce ruszy strona inter-
netowa tej imprezy: www.kajakowa.pl

Nie brakuje nam też pomysłów na ak-
tywne spędzenie lata. „Wakacje w Ka-
jaku” to cykl spływów, których celem 
jest pokazanie magii pływania osobom, 
które niekoniecznie miały do czynienia z 
kajakiem. Te imprezy zwerbowały nam 
już niejednego klubowicza, mają także 
stałych bywalców, którzy co prawda 
oficjalnie nie wstąpili w nasze szeregi, 
ale też nie potrafią ostatecznie rozstać 
się z wiosłem.

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać 
i przygodę z Panta Rejem chcą zacząć 
wcześniej mamy dobrą wiadomość. Już 
18 kwietnia w Centrum  Wykładowym 
Politechniki odbędzie się wykład o kaja-
karstwie, na który zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

Coś więcej

Panta Rei to przede wszystkim grupa 
wyjątkowych ludzi, którzy ukształtowa-
li w swoim gronie niepowtarzalny styl 
pływania i tworzą niesamowitą atmos-
ferę, udzielającą się wszystkim uczest-
nikom organizowanych przez klub spły-
wów. Rozumiemy, że są ludzie, którzy 
po ciężkim tygodniu lubią rozłożyć się 
wygodnie na kanapie, jednak my ma-
my propozycję dla tych, którym to nie 
wystarcza. My odpoczywamy dając się 
ponieść nurtowi rzeki, do późnej nocy 
opowiadając niesamowite kajakowe 

historie i zdzierając gardła przy gitarze  
i niezupełnie harcerskich piosenkach.

Niezdecydowanym napomknę tylko, że 
czasem wspominamy sobie nasze po-
czątki w klubie. Niejeden z nas trafił tu 
przypadkiem, ale wszyscy zgadzają się 
co do jednego: nie wyobrażamy sobie 
już życia bez Panta Reja.

Zapraszamy więc na naszą stronę inter-
netową: www.pantarei.org.pl oraz na 
spotkania, które obywają się w każdy 
czwartek w siedzibie klubu (DS 2, pokój 
013 - piwnica).

Anna Hoffmann
Piotr Poleski

 

W 8 dni dookoła Maroka 
czyli poszukiwanie czynnika losowego 

przy tworzeniu miast
P L E N E R  U R B A N I S T y C Z N y  K O ł A  U R B A - N A T I O N

Jak co roku Koło Naukowe Urba-Nation wyruszyło w 
nieznane przestrzenie, aby zbadać zależności urba-
nistyczno-architektoniczne w otoczeniu. Głównym 
celem tegorocznych prac projektowych było znale-

zienie powiązań form architektonicznych i układów miej-
skich na terenach nieobjętych planami miejscowymi. Wy-
bór padł na Maroko, które charakteryzuje się nietypowymi 
rozwiązaniami przestrzennymi, jakie powstają samoczyn-
nie, według potrzeb mieszkańców. Dziesięciu śmiałków, 
pod opieką prowadzących, miało okazję przekonać się na 
własne oczy czym jest tzw. „czynnik fortunny” w plano-
waniu miast i domostw. Plener urbanistyczny odbył się 
między 17 a 24 kwietnia br., a jego efekty będzie można 
zobaczyć podczas wystawy „Maroko okiem architekta”, 
która odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Cen-

Fenomen Panta Rei W 8 dni dookoła Maroka czyli poszukiwanie czynnika losowego przy tworzeniu miast
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trum Wykładowym Politechniki Poznań-
skiej na Piotrowie. 

Wyprawa rozpoczęła się od krótkiej po-
dróży do Berlina, skąd grupa wyleciała 
prosto do portu lotniczego w Agadirze. 
Już od pierwszej chwili afrykańskie słoń-
ce pozytywnie nastroiło uczestników 
wycieczki do badań terenowych. Po 
dostaniu się marokańskim autobusem 
do Essauiry, malowniczej miejscowości 
położonej nad Oceanem Atlantyckim, 
rozpoczęto pierwsze prace poznawcze. 
Celem było odnalezienie przypadko-
wych rozwiązań w planowaniu prze-
strzennym miasta. Członkowie Koła 
Urba-Nation wykonywali to zadanie 
tworząc serie szkiców detali architekto-
nicznych oraz całych struktur miejskich. 
Analityczne podejście do postawione-
go ćwiczenia pozwoliło na znalezienie 
pierwszych powiązań pomiędzy miesz-
kańcem - domem - otoczeniem, które 
uwarunkowane są od ukształtowania 

terenu oraz klima-
tu. Pomocne by-
ły również liczne 
spacery po starej 
medynie i porcie 
otoczonym forta-
mi obronnymi. 

Kolejnym punk-
tem wyprawy był 
znacznie odda-
lony od Essauiry 
Fez, miasto poło-
żone w północnej 
części Księstwa 
Marokańsk iego. 
Mimo dużej odle-
głości, dzielącej te 
dwie tkanki urba-
nistyczne, wszyscy 
uczestnicy dzielnie 
przetrwali cało-
nocną przepra-
wę, by następny 
dzień poświęcić 
wędrówce krętymi 
uliczkami. Charak-
terystyczną cechą 
Fezu są liczne, 
wręcz wyrastające 
jeden na drugim, 
budynki miesz-
kalne oraz wąskie 

przestrzenie komunikacyjne. Miejsce 
o tysiącu obliczy - od niebezpiecznych 
ślepych uliczek, po rozległe obszary 
ogrodowe tuż za murami medyny, sta-
ło się jednym z najlepszych przykładów 

„czynnika fortunnego” w urbanistyce. 
Na każdym kroku uczestnicy mogli za-

obserwować, jak istotne w powstawa-
niu miasta jest zaangażowanie jego 
mieszkańców oraz wykorzystanie za-
stanej przestrzeni. Pojawiło się również 
pytanie o znaczenie naszej codziennej 
biurokracji, często blokującej rozwój 
struktur mieszkalnych i publicznych. 

Ambitny plan podróży zakładał rów-
nież wyprawę do Rabatu, stolicy Ma-
roka, które w swej nowoczesnej formie 
zupełnie odbiegało od uroków Fezu. 
Koło Urba-Nation dotarło także do Ca-
sablanki, słynącej nie tylko z filmowej 
Restauracji Ricka, ale przede wszystkim 
z Meczetu Króla Hassana II, trzecie-
go co wielkości tego typu budynku na 
świecie. Obiekt powstał zaledwie 20 
lat temu, ale swoim przepychem i do-
stojeństwem może przyćmić nie jedną  
z budowli stricte nowoczesnych. 

Po wielogodzinnych wojażach przyszedł 
czas na dłuższy, bo aż dwudniowy, po-
byt w Marrakeszu, przepełnionego za-
klinaczami węży, ulicznymi handlarzami 
i niezwykłymi grajkami. Dżamaa al-Fi-
na, największy plac w marrakeszańskiej 
medynie, to miejsce żyjące w sposób 
zupełnie niezależny od całego otacza-
jącego świata. Suk - targowisko, w tym 
mieście to zupełne zaprzeczenie zna-
nych nam europejskich straganów. Ko-
lejne stanowiska wręcz nachodzące na 
siebie, powstają w sposób samoczynny, 
powoli opanowując główny plac. Mimo 
tego przepychu barw i smaków, można 
odnaleźć tam zabytkowe meczety bę-

dące „przestrze-
nią ukojenia” oraz 
niewielkie stoliki, 
przy których war-
to spożyć trady-
cyjną „marokań-
ska whisky” czyli 
miętową herbatę.  

Wyprawę zakoń-
czył pobyt w Aga-
dirze, częściowo 
o dbudowany m 
po trzęsieniu 
ziemi z 1960 r., 
lecz już mającym 
posmak nowo-

czesności. Po wielu przygodach, wszy-
scy uczestnicy żywo uznali, że takiego 

systemu kształtowania przestrzeni nie 
znajdzie się nigdzie w Europie. Mło-
dzi podróżnicy mieli także sposobność 
delektowania się kuchnią marokańską 
oraz możliwość zobaczenia prawdziwej 
garbarni od środka. Znalazł się również 
czas dla amatorów kąpieli w oceanie. 

Efektem badań stała się dokumentacja 
fotograficzna oraz rysunkowa, które 
stanowią podstawę do dalszych rozwa-
żań nad zagadnieniem planistycznym 
miast - prawo czy bez prawa, mniej 
ograniczeń - większa zabawa. Nad wy-
jazdem czuwali opiekunowie: mgr inż. 

arch. Marcin Giedrowicz oraz mgr inż. 
arch. Piotr Zierke. 

inż. arch. Olga Borkowska
fotografie: mgr inż. arch. 

Marcin Giedrowicz

Politechnika Poznańska zwyciężyła w 
Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011” 
w kategoriach:
 - Kapitał ludzki, V Priorytet - projektem 

„Biblioteka Techniczna i Centrum Wy-
kładowe”

 - Turystyka i kultura, VI Priorytet - pro-
jektem „Zakup aparatury badawczej 
dla Instytutu Inżynierii Materiałowej 
PP w celu podniesienia poziomu inno-
wacyjności Wielkopolski”

Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011” 
organizowany jest przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu.  Konkurs miał  na 
celu wyłonienie najaktywniejszych be-
neficjentów, którzy zrealizowali cieka-
we projekty w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013.

Aktywny Europejczyk 2011 
N A g R O D A  D L A  P O L I T E C h N I K I  P O Z N A ń S K I E J 

W 8 dni dookoła Maroka czyli poszukiwanie czynnika losowego przy tworzeniu miast Aktywny Europejczyk 2011
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Zadanie Termin realizacji

1. Organizacja działań do 10.02

2. Audyt koncepcji do 17.02

3. Zbudowanie bazy skojarzeń do 24.02

4. Kreacja nazwy do 02.03

5. Selekcja i analiza do 16.03

6. Ostateczny wybór i uzasadnienie do 23.03

O pracowana na Wydziale Inżynierii Zarządzania 
koncepcja „Modelu współpracy uczelni i śro-
dowiska biznesowego w kreowaniu kwalifikacji  
i kompetencji studentów i absolwentów” przynosi 

wymierne efekty. Realizacja projektu Wiedza dla gospodarki 
pozwoliła rozwinąć współpracę z przedstawicielami lokalne-
go rynku pracy, którzy nie tylko chętnie uczestniczą w takich 
przedsięwzięciach jak wykłady pracodawców, spotkania pane-
lowe, targi pracy, ale inicjują również nowe formy współpracy. 
Jednym z przykładów jest firma Plus MPM s.c., która zaprosiła 
studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania do realizacji pro-
jektu consultingowego.

Propozycja firmy Plus MPM s.c. dotyczyła wykreowania no-
wej marki dla przedsiębiorstwa. Do rywalizacji przystąpiły 3 
zespoły projektowe: dwa zespoły składające się ze studentów 
Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz jeden zespół składający 
się z pracowników firmy Plus MPM. Prace nad opracowaniem 
nowej marki trwały niespełna trzy miesiące. W dniu 4 maja br.  
ogłoszone zostały wyniki. Zwycięski okazał się zespół studen-
tów „+23”, w składzie: Boiński Michał, Kaźmierski Sławomir, 
Kornatko Magdalena, Krokowska Monika, Woźniak Adrian.

Projekt składał się z następujących etapów: 
1. Zgłoszenie poprzez wysłanie listu mo-
tywacyjnego, w którym każda z grup 
określała wstępny pomysł realizacji pro-
jektu.
2. Zapoznanie się z projektem oraz 
profilem działalności przedsiębiorstwa. 
Zagadnienia te przybliżone zostały na 
spotkaniu inicjującym, które poprowa-
dził Pan Marek Adamczyk, Dyrektor Za-
rządzający firmy Plus MPM.
3. Utworzenie harmonogramu określa-
jącego zadania.
4. Realizacja działań zawartych w har-
monogramie.

5. Spotkanie kończące w siedzibie firmy, na którym każdy  
z zespołów przedstawił swoje propozycje przed członkami Za-
rządu spółki Plus MPM.

W ramach realizacji celu projektu przyjęto szereg założeń. Po-
niżej wymieniono trzy główne: 

 - Pożądane cechy nowej marki (zwięzłość, oryginalność, 
prostota, sugestywność, uniwersalność oraz łatwość  
w wymowie),

 - Wolne domeny internetowe zawierające nowoutworzoną 
nazwę,

 - Możliwość rejestracji nowej marki w Urzędzie Patentowym.

W toku realizacji zadań (zadania główne określone w tabeli) 
powstało  bardzo wiele propozycji nowej marki. Ich budowa 
opierała się na pozyskanej wcześniej wiedzy teoretycznej oraz 
utworzonej w ramach badań ankietowych bazy skojarzeń. 
Spośród wielu nazw zostało wybranych 10, które podlegały 
ocenie ankietowanych. Po zebraniu wyników ankiety zespół 
postanowił wybrać 5 propozycji, które zostały zaprezentowa-
ne Zarządowi firmy Plus MPM. Jedną z propozycji była nazwa 
SUNCODE, która jak się później okazało najbardziej przypadła 
do gustu członkom Zarządu.

Sukces całego zespołu to nie tylko nagroda pieniężna, jaką 
firma Plus MPM zaoferowała zwycięzcom projektu. To tak-
że ogromna satysfakcja z wygranej oraz świadomość, że  
w niedługim czasie firma będzie rozpoznawalna na rynku pod 
nazwą wymyśloną przez studentów skupionych w zespole 
„+23”. Dodatkowo, każdy z członków zespołu miał okazję 
wykorzystać swoją wiedzę oraz umiejętności pracy zespołowej 
działając w otoczeniu biznesowym, co z pewnością dostarczy-
ło cennej praktyki. Wygrana jest także sukcesem Uczelni. Efek-
ty współpracy z przedsiębiorcami w ramach programu Wiedza 

Zwycięski SUNCoDE dla gospodarki zostały potwierdzone w niniejszym projekcie. 
Grupa „+23” miała też okazję zaprezentować wyniki swojej 
pracy podczas spotkania panelowego projektu Wiedza dla 
gospodarki, które odbyło się 15 maja br. Wystąpienie studen-
tów spotkało się z pozytywnym odbiorem zaproszonych gości, 

C elem spotkań panelowych 
realizowanych w ramach 
projektu Wiedza dla gospo-
darki  jest kontynuacja i roz-

wijanie współpracy z przedstawicielami 
przedsiębiorstw w zakresie doskonale-
nia kształcenia i dostosowania sylwetki 
absolwentów Politechniki Poznańskiej 
do wymagań rynku pracy i gospodarki 
opartej na wiedzy. Spotkania panelowe 
wraz ze swoimi założeniami wpisują 
się w tradycję działalności Konwentu 
Politechniki Poznańskiej. W projekcie 
Wiedza dla gospodarki są jednym z za-
dań obszaru kształtowania relacji z biz-
nesem, do których należy też realizacja 
staży, udział pracodawców w procesie 
kształcenia oraz Targi Pracy. Piąte z cyklu 
spotkań odbyło się 8 maja dla Wydzia-
łu Technologii Chemicznej i 15 maja dla 
Wydziału Inżynierii Zarządzania w Pol-
sko-Niemieckim Centrum Akademickim 
Politechniki Poznańskiej

Wydział Technologii Chemicznej

Piąte spotkanie panelowe zorganizowane 
było pt.: „Zmiany w modelu kształcenia na 
Wydziale Technologii Chemicznej wynika-
jące z wdrożenia Krajowych Ram Kwalifi-
kacji”. WTCh reprezentowali przedstawi-
ciele władz wydziałowych - prodziekani: 
prof. dr hab. Jan Skowroński, dr hab. inż. 
Krzysztof Alejski, prof. nadzw., dr hab. 
inż. Teofil Jesionowski, prof. nadzw., ko-
ordynatorzy poszczególnych zadań pro-
jektu WDG, Przedstawiciele Rady WTCh, 
reprezentanci samorządu studenckiego 
i studium doktoranckiego, pracownicy 
naukowo-dydaktyczni oraz osoby zaan-
gażowane w realizację projektu WDG. 
Wśród zaproszonych pracodawców 
znaleźli się reprezentanci dziecięciu firm: 
Celiko, Exide Technologies Polska S.A., 
HALKOL, J.S. Hamilton Poland Ltd., Je-
nox Akumulatory, Kompania Piwowarska 
S.A., Phytopharm Klęka S.A., Stockmeier 
Chemia, Tomaszewski Consulting, Xylem 

PCI Membranes. Po części sprawozdaw-
czej dotyczącej postępów w realizacji 
zadań 1, 5 i 7, dr inż. Witold Tomaszew-
ski zaprezentował analizę wyników ba-
dania ankietowego przeprowadzonego 
wśród przedsiębiorców na poprzednim 
spotkaniu panelowym nt. oczekiwań 
w zakresie kształcenia na II i III stopniu 
studiów. Na zakończenie tej części spo-
tkania Prodziekan przedstawił zmiany  
w modelu kształcenia na WTCh wynikają-
ce z KRK oraz propozycję wprowadzenia 
do planu studiów wykładu obieralnego 
prowadzonego przez przedstawicieli pra-
codawców. Zarówno te wypowiedzi jak 
i informacje zawarte w prezentacji Anny 
Walczak (Human Resources Manager, 
Exide Technologies) dotyczącej wyma-
gań pracodawców wobec studentów  
i absolwentów WTCh stanowiły podsta-
wę do dyskusji na temat zmian w modelu 
kształcenia na WTCh na tle aktualnych 
wymagań pracodawców. Treści zawarte 
we wcześniejszych wypowiedziach wy-
wołały bardzo aktywny udział uczestni-
ków spotkania w dyskusji, która skupiła 
się wokół tematyki staży oraz praktyk, 
wykładów dla studentów prowadzonych 
przez przedstawicieli pracodawców oraz 
umiejętności miękkich. W efekcie wpro-
wadzenia KRK oraz sugestii pracodaw-
ców program studiów jest dostosowywa-
ny tak, aby zmiany pozwoliły studentom 
zdobyć umiejętności inne niż umiejęt-
ności inżynierskie, które zapewnią moż-
liwość zatrudnienia absolwentów WTCh  
w dziedzinach pokrewnych m.in. na sta-
nowiskach związanych z marketingiem, 

wśród których znaleźli się wykładowcy i przedstawiciele przed-
siębiorstw. Uczestnicy spotkania panelowego potwierdzili  
w dyskusji potrzebę rozwijania podobnych form współpracy.

Michał Boiński

V SPoTKANiE PANEloWE 
K A D R y  D y D A K T y C Z N E J  I  P R A C O D A W C ó W 

W  R A M A C h  P R O J E K T U  " W I E D Z A  D L A  g O S P O D A R K I "

Zwycięski SUNCODE V Spotkanie panelowe kadry dydaktycznej i pracodawców w ramach projektu "Wiedza dla gospodarki"
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zarządzaniem, organizowaniem produk-
cji. Działania takie są konieczne w związku 
z tym, że rynek pracy w obrębie przemysłu 
chemicznego nie jest na tyle pojemny, aby 
wszyscy absolwenci mogli pracować na 
stanowiskach ściśle inżynierskich.

Wydział Inżynierii Zarządzania

W V spotkaniu panelowym wzięli udział 
pracownicy dydaktyczni Wydziału Inży-
nierii Zarządzania, a wśród nich koor-
dynatorzy zadań projektu Wiedza dla 
gospodarki - dr Hanna Włodarkiewicz-
-Klimek, dr doc. Przemysław Bartkiewicz, 
dr inż. Joanna Kałkowska, dr inż. Anna 
Mazur, dr Wiesława Horst. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się przedstawiciele 
następujących firm: Fabryki Narzędzi Spe-
cjalnych, Phoenix Contact  Wielkopolska  
Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. 
z o.o., Narodowy Bank Polski, Avanti Tools 
Sp. z o.o., Port Lotniczy Ławica Sp. z o.o., 
Constral S.A., Tampodruk Sp z o.o., Volks-
wagen Poznań Sp. z o.o., Bridgestone Po-
znań Sp. z o.o., Dalkia Polska S.A.

Spotkanie stanowiło kontynuację opra-
cowanej na Wydziale Inżynierii Zarzą-
dzania koncepcji modelu współpra-
cy uczelni i środowiska biznesowego 
w kreowaniu kwalifikacji i kompetencji 
studentów i absolwentów. Koncentro-
wało się wokół trzeciego etapu mode-
lu współpracy, który dotyczy tworzenia 
wspólnej płaszczyzny badawczo-rozwo-
jowej. Temat spotkania sformułowany 
został jako - „Doskonalenie oferty na-
ukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii 
Zarządzania z uwzględnieniem potrzeb 
lokalnego rynku pracy”.

W programie spotkania znalazły się pre-
zentacje rezultatów pracy zespołowej 
w zakresie opracowania oczekiwanych 
przez pracodawców efektów kształcenia 
na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, 
Logistyka i Zarządzanie. Przedstawiono 
też propozycję współpracy Politechniki 
Poznańskiej z Biznesem w ramach usług 
jakie oferuje Centrum Innowacji Rozwo-
ju i Transferu Technologii. Interesującym 

punktem programu stało się również wy-
stąpienie studentów Wydziału Inżynierii 
Zarządzania dotyczące realizacji projek-
tu consultingowego w firmie Plus MPM 
s.c. Prezentacja ta podkreślała rolę stu-
dentów w kształtowaniu relacji pomię-
dzy uczelnią a przedsiębiorstwami, jak 
również wskazywała na efekty realizacji 
projektu Wiedza dla gospodarki, dzięki 
któremu pojawiają się nowe inicjatywy 
i możliwości współpracy z biznesem. 
Podczas V spotkania panelowego zreali-
zowano warsztaty doskonalenia oferty 
naukowo-dydaktycznej Wydziału Inży-
nierii Zarządzania dla biznesu. Uczestnicy 
spotkania zostali zaproszeni do wypeł-
nienia przygotowanych kwestionariuszy, 
które nawiązywały do 3 etapu realizacji 
koncepcji modelu współpracy. Gości po-
proszono o dokonanie diagnozy i oceny 
obecnego stanu współpracy Wydziału 
Inżynierii Zarządzania z przedstawiciela-
mi biznesu, wskazanie na jej silne i sła-
be strony oraz szanse i zagrożenia w jej 
rozwijaniu. Pracownicy Politechniki Po-
znańskiej jak i przedsiębiorcy określali też  
w kwestionariuszach możliwości współ-
pracy w obszarach: badania naukowe, 
działania edukacyjne dla biznesu, dzia-
łania konsultingowe, współpraca w ra-
mach działalności dydaktycznej. Wyniki 
pracy warsztatowej zostaną opracowane 
przez zespół projektu Wiedza dla gospo-
darki i będą uwzględnione w działaniach 
ewaluacyjnych projektu.

Podsumowaniem spotkania stała się 
dyskusja, z której wyniknęło kilka waż-
nych spostrzeżeń:

• Realizacja zadań projektu Wiedza 
dla gospodarki, opartych na rozwijaniu 
współpracy uczelnia-biznes jest ważna 
dla przedsiębiorstw reprezentujących 
wielkopolski rynek pracy, a spotkania 
panelowe są istotnym źródłem informa-
cji, stwarzającym możliwość wymiany 
poglądów na temat potrzeb w zakresie 
kształcenia studentów.

• Rezultaty spotkań panelowych ze 
względu na swoje znaczenie dla przedsię-

biorstw powinny być szerzej upowszech-
niane, szczególnie wśród kadry dydak-
tycznej i studentów innych wydziałów 
Politechniki Poznańskiej. Jest to związane 
z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na 
wykwalifikowanych absolwentów np.  
w zakresie mechaniki i energetyki.

• Przedsiębiorcy podkreślili rolę Politech-
niki Poznańskiej w kształceniu absolwen-
tów obecnych na wielkopolskim rynku 
pracy. O ich wysokich kompetencjach 
świadczy fakt, iż znajdują oni zatrud-
nienie we wszystkich działach rozbudo-
wanej struktury dużych wielkopolskich 
przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy postulowali zmianę prze-
konania studentów o tym, że szansę na 
rozwijanie ciekawej kariery stwarzają 
jedynie duże korporacje. Prezentowano 
przykłady zawodowych sukcesów absol-
wentów Politechniki Poznańskiej w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach, które 
mają największy udział wśród oferowa-
nych na rynku miejsc pracy. Zwrócono 
też uwagę na dużą zmienność i niesta-
bilność zatrudnienia w dużych przed-
siębiorstwach oraz różnice w zapotrze-
bowaniu na kwalifikacje i kompetencje 
absolwentów. Małe firmy potrzebują 
wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków gotowych do realizacji różnorod-
nych zadań, duże przedsiębiorstwa mają 
natomiast możliwość wykształcić sobie 
pracownika i ścisłe jego wyspecjalizowa-
nie według własnych potrzeb.

• Istnieje potrzeba kontynuacji działań 
podjętych w projekcie Wiedza dla go-
spodarki po jego zakończeniu. Uczelnia 
powinna wypracować model współpra-
cy, który pozwoli na kontynuację prac 
zrealizowanych w trakcie spotkań pane-
lowych, rozszerzając grono uczestników 
o kadrę dydaktyczną wszystkich wydzia-
łów Politechniki Poznańskiej i  przedsta-
wicieli przedsiębiorstw z różnych obsza-
rów gospodarki.

Zespół projektu 
"Wiedza dla gospodarki" Bardzo prosimy o przedstawienie 

składu konsorcjum

W skład Konsorcjum wchodzą 4 jednost-
ki: a) Politechnika Poznańska (PP) – ko-
ordynator i wykonawca przeważającej 

liczby zadań, badania wykonuje Zakład 
Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych 
(ZMME) w Instytucie Elektrotechniki  
i Elektroniki Przemysłowej oraz Zakład 
Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
(ZSEP) w Instytucie Automatyki i Inży-

nierii Informatycznej); b) Politechnika 
Wrocławska (PWr); badania wykonuje 
– Zakład Maszyn Elektrycznych w In-
stytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów 
Elektrycznych; c) Instytut Tele- i Radio-
techniczny (ITR) w Warszawie, badania 

NoWA gENERACjA 
energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp 

i wentylatorów dla górnictwa

Od ponad dwóch lat Politechnika Poznańska jest koordynatorem (liderem) projektu pt. „Nowa 

generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnic-

twa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach fundu-

szy strukturalnych POIg „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wie-

dzy”. Projekt, którego koordynatorem jest prof. A. Demenko, został bardzo wysoko oceniony  

w rankingu zdolności instytucjonalnej beneficjentów 1. osi priorytetowej POIg uwzględniający 

wszystkie wnioski o płatność złożone do końca grudnia 2011, tworzony przez sekcję mo-

nitoringu i sprawozdawczości POIg w NCBiR w Warszawie. Poniżej przedstawiamy wywiad  

z uczestnikami projektu.

V Spotkanie panelowe kadry dydaktycznej i pracodawców w ramach projektu "Wiedza dla gospodarki" Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa
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realizuje Zakład Materiałów Magnetycz-
nych (ZMM); d) Instytut Chemii Przemy-
słowej (IChP) im. prof. I. Mościckiego  
w Warszawie, badania wykonuje Zespół 
Polimerów Krzemu w Zakładzie Techno-
logii i Przetwórstwa Polimerów (ZTPP).

Jaka jest geneza projektu i jego 
podstawowy cel?

Od wielu lat przemysł wydobywczy zgła-
szał zapotrzebowanie na nowe energo-
oszczędne układy napędowe do pomp 
i wentylatorów kopalnianych. To zain-
teresowanie wychodzi naprzeciw dy-
rektywom i rozporządzeniom unijnym, 
które zmuszają producentów układów 
napędowych do poszukiwania energo-
oszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych 
maszyn elektrycznych. Rozporządzenia  
i dyrektywy narzucają dopuszczalne 
wartości sprawności maszyny o określo-
nej mocy i prędkości obrotowej. Zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 
od czerwca 2011 na rynku unijnym mo-
gą być sprzedawane tylko silniki induk-
cyjne o podwyższonej sprawności (klasy 
IE2), a za 5 lat będzie można sprzeda-
wać tylko silniki o najwyższym pozio-
mie sprawności (klasy IE3). Na przykład, 
silniki indukcyjne 2-biegunowe o mocy 
5.5 kW, które wcześniej mogły mieć 
sprawność nie mniejszą niż 84.7%, od 
czerwca 2011 r. muszą mieć sprawność 
nie mniejszą niż 87.0%, a za 5 lat spraw-
ność tych silników musi być nie mniejsza 
niż 89.2%. Spełnienie wymienionych 
wymagań wiąże się ze wzrostem kosz-
tów produkcji, tanich do tej pory maszyn 
indukcyjnych. Nic dziwnego, że rośnie 
zainteresowanie układami, w których sil-
niki indukcyjne są zastępowane silnikami 
o magnesach trwałych. Poszukiwane są 
też układy o nowych strukturach wyko-
rzystujące osiągnięcia w produkcji mate-
riałów na rdzenie magnetyczne, mate-
riałów izolacyjnych, a także osiągnięcia 
w pracach nad energoelektronicznymi 
systemami zasilania i sterowania. 

Pomysł zgłoszenia wniosku o dofinan-
sowanie badań pojawił się podczas dys-
kusji nad dalsza współpracą pomiędzy 
pracownikami PP a ITR. Pomysłodaw-
cy uznali, że do badań trzeba włączyć 
pracowników ZME PWr, z uwagi na ich 
wieloletnie doświadczenie we współ-

pracy z górnictwem. Do zespołu wnio-
skujących został dołączony też IChP,  
z którym ITR współpracował w bada-
niach nad technologią rdzeni proszko-
wych i technologią materiałów izolacyj-
nych. Na pomysł prowadzenia badań 
nad energooszczędnymi napędami 
elektrycznymi bardzo pozytywnie za-
reagowali przedstawiciele przemysłu, 
głownie przemysłu wydobywczego, cze-
go wyrazem były liczne listy intencyjne,  
w tym listy z deklaracjami pomocy w ba-
daniach. Wniosek o środki został złożo-
ny w połowie kwietnia 2009 r. w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Do wniosku zostało dołączone studium 
wykonalności wraz załącznikami, łącz-
nie ok. 500 stron. Badania związane  
z pierwszymi zadaniami rozpoczęto pod 
koniec pierwszego kwartału 2010 r. 

Ciekawostką dla czytelników może być 
informacja o skali oszczędności związa-
nych z zastosowaniem nowych napędów.  
Z naszych szacunkowych wyliczeń wyni-
ka, że jeden Zakład KGHM zaoszczędzi 
około 1 mln zł rocznie. Ktoś może zapy-
tać, dlaczego w projekcie mowa o napę-
dach do pomp i wentylatorów. Odpo-
wiedz jest prosta, bo te układy zużywają 
ponad 60% energii elektrycznej kopalni.

Projekt nie ma charakteru typowego 
projektu wdrożeniowego lub celowe-
go. Fundusze przekazane na projekt 
mają „wspierać badania naukowe dla 
budowy gospodarki opartej na wie-
dzy”. W związku z tym celem projek-
tu jest też wzbogacanie doświadczeń  
i wiedzy oraz infrastruktury pomiarowej 
i obliczeniowej zespołów badawczych. 
Jednym zdaniem można powiedzieć, 
że projekt ma na celu poszerzenie wie-
dzy nt. energooszczędnych układów  
i technologii oraz opracowanie modeli 
nowoczesnych układów napędowych 
z energooszczędnymi silnikami magne-
toelektrycznymi o nowych strukturach 
obwodu magnetycznego. Choć napędy 
mają być dostosowane do pracy w wa-
runkach kopalnianych, to wyniki badań 
powinny stymulować? ułatwić postęp 
w rozwoju maszyn elektrycznych dla in-
nych zastosowań, np. w zastosowaniach 
do sprzętu gospodarstwa domowego. 

Trzeba dodać, że w celu uzyskania dofi-
nansowania do badań zespoły badawcze 
musiały wykazać się znacznymi krajowy-
mi i światowymi osiągnięciami nauko-
wymi. Do tych wcześniejszych osiągnięć 
dochodzą osiągnięcia wynikające z do-
świadczeń i dostępu do aparatury pod-
czas realizacji projektu. Już teraz wyraź-
nie widać, że zespól PP zaczął się zaliczać 
do najsilniejszych w świecie zespołów  
w projektowaniu nowych maszyn elek-
trycznych. Dowodem tego jest podpisa-
nie wieloletniej umowy z firmą OTIS. 

Kim są główni wykonawcy?

Projekt realizuje 5 zespołów badawczych

a) Zespół Badań nad Obwodami Ma-
gnetycznymi oraz Metodami Obliczeń 
Projektowych i Optymalizacyjnych, kie-
rowany jest przez prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Szeląga z ZMME. W skład zespołu 
wchodzą wszyscy pracownicy ZMME PP, 
w tym prof. L. Nowak, prof. A. Demen-
ko, dr. hab. S. Rawicki prof. PP, dr hab. 
W. Łyskawiński, dr M. Barański, dr C. Ję-
dryczka, dr P. Idziak, dr K. Kowalski, dr 
J. Mikołajewicz, dr W. Pietrowski, dr K. 
Radziuk, dr D. Stachowiak, dr P. Sujka, 
dr R. Wojciechowski, mgr Ł. Knypiński. 
Zatrudnione są też osoby zewnętrz-
ne zajmujące kilka etatów naukowych  
i technicznych.

b) Zespół Badań nad Układami Sterowa-
nia Silników Magnetoelektrycznych, kie-
rowany przez prof. dr hab. Inż. Krzysztof 
Zawirski. W skład zespołu wchodzą pra-
cownicy ZSEP PP, w tym dr hab. R. Mu-
szyński prof. PP, dr S. Brock, dr J. Deskur, 
dr T. Pajchrowski, dr K. Urbański, mgr D. 
Janiszewski, mgr M. Kanarek, mgr B. Fa-
biański.

c) Zespół Badań nad Materiałami Ma-
gnetycznymi, kierowany przez doc. dr 
hab. inż. Barbarę Ślusarek z ITR.

d) Zespół Badań nad Układami Napę-
dowymi i Strukturami Maszyn Elektrycz-
nych dla Górnictwa, kierowany przez dr. 
hab. inż. Jana Zawilaka z PWr.

e) Zespół Badań nad Tworzywami Sili-
konowymi kierowany przez dr hab. inż. 
Marię Zielecką z IChP.

Proszę zauważyć, że choć w PP ba-
dania realizują tylko dwa Zakłady, to 
są to Zakłady bardzo silne kadrowo,  
w ZMME jest trzech profesorów tytular-
nych, dwóch doktorów habilitowanych 
i 10 doktorów. Prof. W. Szeląg ma sze-
reg osiągnięć w badaniach nad nowymi 
maszynami elektrycznymi i oprogramo-
waniem do obliczeń elektromagnetycz-
nych, uzyskiwał nagrody zagraniczne, 
jest współautorem 2 patentów w USA. 
Za opracowania badawcze uzyskał dwu-
krotnie nagrodę firmy OTIS w USA. Jego 
artykuł poświęcony obliczeniom sprzę-
żonych zagadnień polowych uzyskał 
„The best paper of a plenary session” 
podczas konferencji EMF w Aachen,  
w 2003 r. Prof. L. Nowak od wielu lat 
zajmuje się polowymi metodami anali-
zy i syntezy przetworników elektroma-
gnetycznych. Opracował nowe ujęcie 
metody A-T w obliczeniach pola elektro-
magnetycznego. Jest członkiem Komite-
tu Elektrotechniki PAN oraz członkiem 
Zarządu Głównego i przewodniczącym 
Poznańskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej (PTETiS). Prof. K. Zawirski 
ma duże osiągnięcia w badaniach nad 
sterowaniem napędami przekształtni-
kowymi z wykorzystaniem najnowszych 
metod sterowania adaptacyjnego i  od-
pornego oraz sterowania bezczujniko-
wego, w których uwzględniono elemen-
ty inteligencji obliczeniowej. Jego prace 
mają pionierski charakter. Pokazują no-
we możliwości sterowania w warunkach 
zmian struktury i parametrów układu 
napędowego. Dowodem światowej po-
zycji prof. K. Zawirskiego, wynikającej  
z osiągnięć naukowych i wieloletnich 
wykładów zagranicą, było powierzenie 
mu organizacji w Poznaniu renomo-
wanej konferencji „13th Power Electro-
nics and Motion Control Conference, 
EPE-PEMC 2008” na temat sterowania  
i układów energoelektronicznych. 

Koordynator projektu prof. A. Demen-
ko pracuje w PP od 1970 r. Jest prze-
wodniczącym Komitetu Elektrotechniki 
PAN, przewodniczącym Komisji Nauk 
Elektrycznych PAN Oddział w Poznaniu, 
redaktorem naczelnym (Editor-in Chief) 
Archives of Electrical Engineering, kwar-
talnika PAN ukazującego się od 60 lat, 
zastępcą przewodniczącego Zarządu 

Głównego PTETiS, redaktorem Roczni-
ka PTETiS. Był profesorem wizytującym  
w Uniwersytecie Stanowym w Baton 
Rouge i w Uniwersytecie w Liege, prze-
bywał i nadal współpracuje z Uniwersy-
tetami w Leuven, Aachen, Dortmundzie, 
Lille, Southampton. Jego największe 
osiągnięcia naukowe są związane z nu-
merycznymi metodami rozwiązywania 
równań pola elektromagnetycznego  
w urządzeniach elektrycznych. Osiągnię-
cia te zaowocowały powołaniem do 
komitetów redakcyjnych i naukowych 
czasopism i prestiżowych konferencji 
międzynarodowych poświęconych obli-
czeniom elektromagnetycznym. O pozy-
cji światowej prof. A. Demenko świadczy 
wybranie go przez europejskie środowi-
sko zajmujące się obliczeniami elektro-
magnetycznymi, jako swojego reprezen-
tanta do prestiżowej Rady International 
Compumag Society.

Jakie są dotychczasowe osiągnięcia 
w ramach projektu?

Wcześniej zauważyłem, że projekt ma 
między innymi zwiększyć potencjał na-
ukowy jednostek wykonujących bada-
nia. W ramach projektu zakończono już 
trzy przewody doktorskie, zakupiono 
unikalną aparaturę pomiarową. Z myślą 
o badaniach realizowanych w PP za-
kupiono komercyjne oprogramowanie 
do analizy obwodów magnetycznych  
i sprzężonych zjawisk polowych w prze-
twornikach elektromechanicznych. Cena 
tego oprogramowania wraz ze sprzętem 
obliczeniowym wynosi blisko 0,5 mln 
zł. Opublikowano ponad 40 artykułów 
naukowych, w tym 30 z udziałem pra-
cowników PP. Niektóre artykuły ukazały 
się w renomowanych czasopismach za-
granicznych, np. IEEE Transactions on 
Magnetics. Przygotowano 11 zgłoszeń 
patentowych. Autorami większości są 
pracownicy PWr i ITR. Za osiągnięcia 
związane z wdrażaniem nowych mate-
riałów, w tym głównie nowych magne-
sów i struktur hybrydowych zespoły ITR 
i IChP uzyskały szereg wyróżnień i me-
dali na międzynarodowych wystawach 
i targach wynalazczości. Na przykład 
puchar, dwa złote i jeden srebrny medal 
na wystawie Brussels Innova 2011, złoty 
i srebrny medal w ramach Concours Le-
pine 2011 w Paryżu w 2011. 

W zespole kierowanym przez prof. Za-
wirskiego powstało oryginalne stanowi-
sko do badania energooszczędnych na-
pędów do pomp i wentylatorów. Zespół 
PWr opracował dokumentację technolo-
giczną i zbudował model dużego silnika 
z magnesami trwałymi o rozruchu bez-
pośrednim. Podobne modele powstały  
w zespole PP kierowanym przez prof. 
Szeląga. W zoptymalizowanym roz-
wiązaniu charakterystyka mechaniczna 
silnika jest dostosowana do charaktery-
styki obciążenia (wentylatora, pompy). 
Posługując się popularnym ostatnio 
przymiotnikiem inteligentny (smart) 
można mówić o opracowaniu inteli-
gentnego układu napędowego. Rdzenie 
projektowanych silników są wykonane 
z materiałów proszkowych, a nie jak  
w typowych rozwiązaniach z blach elek-
trotechnicznych. Od typowych silników 
opracowane modele różnią się także 
konstrukcją wirnika. Mówimy, że wir-
nik ma strukturę hybrydową. Występują  
w nim magnesy trwałe o niejedno-
rodnych właściwościach (silne na osi 
bieguna, słabe po bokach) i różnie 
uformowane obszary przewodzące. 
W najprostszych rozwiązaniach ob-
szary przewodzące tworzą uzwojenie 
klatkowe a magnesy są magnesowane 
przed montażem silnika. Badane jest 
też niekonwencjonalne rozwiązanie 
z biegunami wpisywanymi, w którym 
magnesy są magnesowane impulsowo 
podczas pracy maszyny, a dokładniej 
podczas rozruchu. Rozruch opracowa-
nych modeli silników odbywa się na 
podobnych zasadach jak rozruch silnika 
indukcyjnego, bez energoelektronicz-
nego układu zasilania. Po zbliżeniu się 
do prędkości odpowiadającej prędko-
ści wirowania pola wznieconego przez 
uzwojenie stojana wirnik jest „wciąga-
ny w synchronizm”. Silnik zaczyna pra-
cować jak typowy silnik synchroniczny  
o magnesach trwałych. Silniki mają być 
dostosowane do pracy w warunkach 
kopalnianych. W związku z tym powin-
no się unikać stosowania energoelek-
tronicznych układów zasilających, które 
mogą powodować powstawanie zagro-
żeń, np. mogą generować wyładowania 
niezupełne w układach izolacyjnych.  
W ramach projektu rozpatruje się jed-
nak także napędy z tego typu układami  
o wyrafinowanym czujnikowym i bez-
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czujnikowym sterowaniu. W tym zakre-
sie dużymi osiągnięciami może poszczy-
cić się Zespół kierowany przez prof. K. 
Zawirskiego. 

Do osiągnięć projektu należy zaliczyć 
opracowanie bazy wiedzy o napędach 
pomp i wentylatorów kopalnianych. 
Baza wiedzy jest ciągle uzupełnia-
na. Włączane są do niej opracowania  
z wynikami badań wykonywanych 
przez Zespoły. Do bazy wiedzy można 
uzyskać dostęp poprzez stronę interne-
tową http://www.ngn.put.poznan.pl/  
i podstronę http://www.put.poznan.pl/
projekty/10052010867 po uprzednim 
uzyskaniu zgody administratora bazy. 

Obecnie Zespoły PP realizują badania 
nad optymalizacją opracowywanych 
struktur. W obliczeniach optymalizacyj-
nych korzysta się z własnego i komer-
cyjnego oprogramowania do analizy 

pola elektromagnetycznego metodą ele-
mentów skończonych oraz z własnych 
opracowanych pod kierunkiem prof. L. 
Nowaka procedur optymalizacyjnych. 
Spodziewam się, że rezultaty projektu 
będą widoczne wiele lat po jego zakoń-
czeniu. Już teraz rozpatrywane są moż-
liwości dalszych prac w ramach umów 
z jednostkami gospodarski, np. zespół 
PWr na zamówienie KGHM realizuje 
prace związane z wdrożeniem silników 
synchronicznych z magnesami trwałymi 
do pracy w podziemnych wyrobiskach 
górniczych.

Jak wygląda obsługa projektu?

Projekt jest realizowany na Wydziale 
Elektrycznym PP, ale jego obsługą zaj-
mują się jednostki centralne, głównie 
Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu 
Technologii (CIRiTT). Z ramienia Centrum 
projekt nadzoruje mgr Damian Łuczak. 

Muszę powiedzieć, że z obsługi i pra-
cy mgra D. Łuczaka ja, jako Koordyna-
tor oraz wszyscy kierownicy zadań są 
bardzo zadowoleni. Dzięki działaniom 
mgra D. Łuczaka i pozostałych osób 
obsługujących w PP projekt od strony 
administracyjnej i finansowej zajmujemy 
zawsze wysoką pozycję w rankingach 
zdolności instytucjonalnej beneficjentów 
środków unijnych. Zwykle mieścimy się 
w pierwszej dziesiątce a nawet w pierw-
szej piątce na 79 ocenianych projektów, 
przy czym wyprzedzają nas zwykle ze-
społy realizujące badania w ramach 
jednej instytucji, a nie dużo trudniejsze 
z punktu widzenia administrowania 
zespoły tworzące konsorcjum. Przygo-
towując projekt obawiałem się trudno-
ści związanych z jego obsługą. Muszę 
przyznać, że jak do tej pory moje obawy 
okazały się bezpodstawne.

Red.

W śród studenckich kół nauko-
wych na Politechnice Poznań-
skiej na uwagę zasługuje 

niewątpliwie SKN Elektroenergetyka. 
Studenckie Koło Naukowe „Elektro-
energetyka”, jak sama nazwa wskazuje, 
zrzesza studentów, dla których branża 
energetyczna to nie tylko przyszły chle-
bodawca, lecz także pole do rozwoju 
swoich zainteresowań. 

Nasze Koło powstało w roku 1974, któ-
rego członkowie brali udział w licznych 
wyjazdach dydaktycznych i naukowych, 
a także prowadzili pomiary i badania na 
podstawie zleceń jednostek administra-
cyjnych.

Obecnie, Koło funkcjonuje tam, gdzie 
powstało, czyli przy Instytucie Elektro-
energetyki Wydziału Elektrycznego Po-

litechniki Poznańskiej. Zrzesza ono 42 
członków, a pieczę nad nimi sprawuje 
dwóch opiekunów, jakimi są dr inż. Ra-
dosław Szczerbowski oraz dr inż. Irene-
usz Grządzielski. Obecną przewodniczą-
cą koła jest Marta Konieczna.

Członkami koła są studenci z kierun-
ków Energetyka oraz Elektrotechnika. 
Specjalnościami kierunku Energetyka są 
Elektroenergetyka, Niekonwencjonalne 
Źródła Energii Elektrycznej, a także od 
niedawna - Energetyka Jądrowa. Nato-
miast kierunek Elektrotechnika repre-
zentuje specjalność Sieci i Automatyka 
Elektroenergetyczna. Dlatego też, dzia-
łalność koła obejmuje szeroki wachlarz 
zainteresowań, począwszy od wytwa-
rzania energii elektrycznej, po jej przesył 
i rozdział, a także burzliwy temat ener-
getyki jądrowej. 

Utrzymujemy kontakt także z innymi 
kołami i organizacjami studenckimi. 
Współpracujemy z Kołem Naukowy 
Prawa Energetycznego i Regulacji Sek-
torowej Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza, Kołem Naukowym Inżynierii Śro-
dowiska na Politechnice Poznańskiej,  
a także z Forum Studenckich Kół Nauko-
wych oraz Samorządem Studenckim 
Politechniki Poznańskiej. W ten sposób 
wymieniamy pomiędzy sobą informacje  
z różnych powiązanych ze sobą dzie-
dzin, organizujemy razem konferencje, 
seminaria czy panele dyskusyjne.  

Seminaria, wycieczki, projekty, 
czyli czym się zajmujemy

SKN Elektroenergetyka zrzesza ludzi 
interesujących się branżą energetycz-
ną. Koło umożliwia szeroką wymianę 

S T U D E N C K I E  K O ł O  N A U K O W E 

Elektroenergetyka

wiedzy i informacji z energetyki po-
między studentami oraz dokładniejsze 
przybliżenie zagadnień związanych  
z tą dziedziną gospodarki. Umożliwia to 
wzajemne wspieranie się w zdobywaniu 
wiedzy, w związku z czym każdy, które-
go interesuje energetyka, posiada jakąś 
wiedzę i chce się nią podzielić znajdzie 
u nas swoje miejsce.

Bardzo ważną kwestią jest kontakt Ko-
ła z firmami z branży energetycznej, 
co owocuje pomocą w poszukiwaniu 
pracy przez studentów. Jednym z nich 
było zorganizowanie seminarium z fir-
mą Skanska, gdzie przedstawiciel jednej 
z wiodących firm budowlanych przed-
stawił nam zakres działalności przed-
siębiorstwa oraz możliwości kariery, 
poczynając od staży i praktyk, z czego 
członkowie naszego Koła skorzystali. 
Oprócz tego miały miejsce seminaria 
firm Gamesa oraz Vestas, które działają 
w branży energetyki wiatrowej czy ABB, 
jednej z największych firm działających 
w sferze osprzętu elektrycznego. War-
to, także wspomnieć, że przedstawiciele 
poszczególnych kierunków zrzeszonych 
w kole wybrali się na teren Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, gdzie 
odbywały się targi energetyki Expopo-
wer. Członkowie nasi zapoznali się tam 
z ofertami firm z branży energetycznej 
oraz zawarli znajomości z przedstawi-
cielami tychże przedsiębiorstw.

Oprócz tego, SKN organizuje ciekawe 
wyjazdy dydaktyczno-naukowe do róż-
nych firm czy zakładów pracy, pozwa-
lające poznać zagadnienia związane  
z energetyka „od kuchni”. Jednym  
z nich był dwudniowy wyjazd do Elek-
trowni „Bełchatów”, będącej najwięk-
szą elektrownią w kraju, do ośrodka 
badawczego w Świerku, który posiada 
jedyny reaktor jądrowy w Polsce oraz do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Oprócz tego organizowane są inne, nie-
co krótsze wycieczki, takie jak do bio-
gazowni w Skrzatuszu, Lokalnego Cen-
trum Sterowania PKP przy poznańskim 
Dworcu Głównym czy do fabryki samo-
chodów „Volkswagen” w Poznaniu.

Realizujemy także projekty, takie jak 
ankieta dotycząca energetyki jądrowej 
mająca uświadomić nas, jaka jest wie-

dza społeczeństwa na temat elektrow-
ni jądrowych, jakie ludzie widzą szanse  
i zagrożenia w czasie pracy tych zakła-
dów. Pracujemy także z uczniami szkół 
średnich, przedstawiając im nasze Koło 
i uświadamiamy im, że nauka to nie tyl-
ko nudne zakuwanie czy czasochłonne 
obliczenia lecz także mnóstwo cieka-
wych zjawisk. 

Niewątpliwie jednym z najważniejszych 
projektów jest organizacja Konferencji 
Energetyki Odnawialnej, zorganizo-
wanej w formie panelu dyskusyjnego,  
w którym udział mają wziąć przedsta-
wiciele z branży energetyki odnawial-
nej, studenci oraz doktoranci, którzy 
wygłaszając swoje referaty starają się  
o stypendium rektora. Konferencja ta 
ma stanowić debatę na temat zalet  
i wad różnych odnawialnych źródeł 
energii czyli słońca, wiatru czy wody. 

Jak nas widać i słychać, czyli 
promocja Politechniki Poznańskiej 
oraz SKN Elektroenergetyka

Elektroenergetyka to bardzo ciekawa 
branża, pełna przeróżnych zjawisk fi-
zycznych, które można bardzo efek-
tywnie pokazać. Dlatego też jako cie-
kawostka staramy się na wszelkiego 
rodzaju dniach otwartych czy innych 
imprez organizowanych przez Poli-
technikę Poznańską pokazywać różne 
doświadczenia, mogące zaciekawić 
najmłodszych oraz zachęcić przyszłych 
kandydatów do studiowania na na-
szej uczelni. Podczas Dni Otwartych 
Wydziału elektrycznego Koło, oprócz 
przedstawienia kierunków dostęp-
nych na naszym Wydziale zaprezen-
towało pracę ogniwa paliwowego ja-
ko przyszłościowego źródła energii. 
Pokazaliśmy także kulę plazmową,  
a licealiści mieli okazję odwiedzić stano-
wiska laboratoryjne w Halach Wysokich 
napięć, w których działali także nasi 
członkowie.

Podczas Nocy Naukowców we wrze-
śniu ub. roku nasze Koło dostało do 
dyspozycji jedno z pomieszczeń Hali 
Wysokich Napięć, gdzie zostały zapre-
zentowane wyładowania ślizgowe na 
powierzchni izolatorów ceramicznych 
czy iskierniki rożkowe oraz zbudowaną 

przez członków Koła cewkę Tesli, co sta-
nowiło nie lada gratkę dla najmłodszych 
zwiedzających.

Przedstawiciele SKN pojawili się także 
na Międzynarodowych Targach Poznań-
skich, gdzie zaprezentowali fotografie 
wykonane podczas dotychczasowych 
wyjazdów oraz próbki kabli przezna-
czonych do pracy pod napięciem 110 
kV posiadających żyłę miedzianą oraz 
aluminiową. 

Niewątpliwie promować 
można Koło… przez dobrą zabawę! 

W trakcie Juwenaliów 26.05.2011 roku, 
przy pięknym majowym słońcu człon-
kowie Koła, przebrani w dziwaczne 
uniformy wędrowali w pochodzie juwe-
naliowym, przekonując ludzi strojem, 
hasłami i różnymi atrybutami do bez-
pieczeństwa energetyki jądrowej. Od-
było się to w bardzo wesołej i radosnej 
atmosferze. 

Prowadzimy stronę internetową, do-
stępną pod adresem www.elen.put.
poznan.pl, gdzie można znaleźć ak-
tualności dotyczące działalności Koła 
czy zdjęcia z różnych spotkań, debat  
i wycieczek. Oprócz tego SKN Elektro-
energetyka posiada profil publiczny na 
portalu facebook, gdzie zamieszczane 
są artykuły i ciekawostki z branży ener-
getycznej, a także informacje o różnych 
aktywnościach wśród społeczności stu-
denckiej.

Posiadamy również na uczelni własne 
gablotki z informacjami oraz aktualno-
ściami dotyczącymi m.in. działalności 
naszego Koła.

Łukasz Wiewióra
Student III roku kierunku Energetyka

Członek SKN Elektroenergetyka

Studenckie Koło Naukowe ELEKTROENERgETyKA Studenckie Koło Naukowe ELEKTROENERgETyKA
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Spotkanie

W dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 
15.10, odbyła się, zorganizowana przez 
Studium Języków Obcych i Samorząd 
Studencki, debata między Przedsiębior-
cami a studentami PP pt.: ”Znajomość 
języków obcych a rozwój zawodowy 
absolwentów Politechniki Poznańskiej”. 
Osobami odpowiedzialnymi za zorgani-
zowanie i przeprowadzenie debaty były: 
mgr Irena Waśkowiak, dr Anna Raulinaj-
tys i mgr Edyta Olejarczuk.

kiety przeprowadzonej w/w przedsię-
biorstwach na temat polityki językowej 
obecnej w firmach.

Wystapienia przedstawicieli firm rozpo-
częły się od symulacji rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Panowie z firmy Wikia Sp.  
z o. o.: Patrick Archbold - Director of QA 
oraz Jakub Olek - Mobile Web Develo-
per, pokazali w jaki sposób pracodawca 
sprawdza znajomość języków obcych 
swoich przyszłych pracowników. Roz-
mowa została przeprowadzona w języ-

D E B A T A
Z  P R Z E D S I ę B I O R C A M I

Co wynika?

Znajomość języków obcych niewątpli-
wie zwiększa szansę na zatrudnienie,  
a następnie późniejszy awans absolwen-
tów uczelni technicznych. Pracodawcy 
podkreślili, że na obecnym rynku pracy 
niezbędna jest znajomość co najmniej 
dwóch języków obcych w stopniu ko-
munikatywnym, co daje możliwość na-
wiązania współpracy międzynarodowej, 
udziału w zagranicznych szkoleniach, 
konferencjach i projektach. Zwrócono 

W debacie uczestniczyli przedstawicie-
le wielkopolskich firm oraz społeczność 
akademicka PP: władze Uczelni, wykła-
dowcy Studium Języków Obcych i stu-
denci. Zaproszenie na debatę przyjęły 
następujące firmy: Altax, GSK Services, 
Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”, 
Kompania Piwowarska, PAS Polska, Pratt 
& Whitney, Solaris Bus & Coach SA, Tel-
cordia, Volkswagen Poznań Sp. z o.o, 
Wikia Sp. z o.o. oraz dr inż. Piotr Sa-
wicki - Koordynator Programu Lifelong 
Learning z Wydziału Maszyn Roboczych  
i Transportu. 

Punktem wyjścia do debaty była symu-
lacja rozmowy kwalifikacyjnej zapre-
zentowana przez studentów z kierunku 
Inżynieria Środowiska oraz wyniki an-

ku angielskim i wzbudziła bardzo duże 
zainteresowanie publiczności. 

Obecni na debacie pracodawcy podali  
w swoich wystąpieniach liczne przykłady 
możliwości rozwoju kariery zawodowej 
osób posługujących się efektywnie języ-
kiem obcym. Ponadto, zaprezentowa-
li specyfikę pracy w przedsiębiorstwie  
i wyjaśnili w jakim stopniu wykorzystu-
je się języki obce w wykonywanej przez 
nich pracy. Po wystąpieniach pracodaw-
ców głos zabrał dr inż. Piotr Sawicki 
- przedstawiciel PP, który przedstawił 
możliwości i perspektywy jakie otwiera 
przed studentami znajomość języków 
obcych, m.in. udział w wyjazdach sty-
pendialnych w ramach programu Sokra-
tes-Erasmus.

również uwagę na fakt, że inżynier chcą-
cy odnieść sukces w przedsiębiorstwie 
powinien skutecznie komunikować się 
w języku obcym z przedstawicielami in-
nych profesji np. z personelem zarządza-
jącym, pracownikami technicznymi oraz 
z finansistami. 

Jesteśmy przekonani, że wystąpienia 
pracodawców i zawarte w nich wska-
zówki pomogą studentom lepiej przy-
gotować się na wyzwania jakie stawia 
przed nimi współczesny rynek pracy,  
a nam - wykładowcom, udoskonalić 
kształcenie językowe przyszłych inży-
nierów. 

mgr Irena Waśkowiak
dr Anna Raulinajtys

mgr Edyta Olejarczuk

W dniu 20 marca 2012 ro-
ku grupa 48 studentów 
wraz z opiekunami dr 
inż. Katarzyną Rzeszut  

i mgr inż. Aleksym Czajkowskim złoży-
ła wizytę w firmie „Blachy Pruszyński”, 
z siedzibą w Sokołowie pod Warsza-
wą. Wycieczka zorganizowana zosta-
ła w ramach przedmiotu „Konstrukcje 
Cienkościenne i Zespolone”, realizo-
wanego na pierwszym roku studiów 
magisterskich, na Wydziale Budownic-
twa i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Poznańskiej. Celem wyjazdu było 
poszerzenie wiedzy na temat techno-
logii produkcji, zasad konstruowania  
i obliczania konstrukcji cienkościen-
nych. Program wycieczki obejmował 
trzy etapy. W pierwszym, przedsta-
wiciel firmy „Blachy Pruszyński”, pan 
Tomasz Kalko przestawił, niezwykle 
interesująco, asortyment elementów 
cienkościennych produkowanych przez 
firmę. Omówił główne zalety produ-
kowanych elementów oraz wskazał na 
istotne aspekty dotyczące ochrony an-
tykorozyjnej i przeciw pożarowej, mo-
gące w istotny sposób wpłynąć na pracę 
konstrukcji. Następnie pan dr inż. Artur 
Piekarczuk pracownik ITB przedstawił 
metodologię badań doświadczalnych 
związanych z oceną nośności blach 
trapezowych oraz kształtowników pro-
filowanych na zimno. W drugiej części 
wycieczki, studenci zwiedzili zakład 
produkcyjny. Była to niezwykła okazja 
aby zobaczyć z bliska linie produkcyjne 
blach profilowanych, blachodachówek, 
płyt warstwowych i kształtowników 
profilowanych na zimno. Wielkie wra-
żenie wywarła na studentach szybkość 
linii produkcyjnych oraz prawie całkowi-
cie zautomatyzowany proces technolo-
giczny produkcji. Podczas zwiedzania 
studenci mieli także okazję zobaczyć 

„Centrum Wystawowe”, gdzie zbudo-
wano fragmenty dachów, fasad oraz 
hal stalowych wraz z rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi węzłów, stężeń oraz 
systemów płatwi dachowych. Opiekę 
merytoryczną nad wycieczką sprawo-
wali pani mgr inż. Eliza Gissel oraz pan 
dyrektor Dariusz Sobczyk. Następnie już 
w sali konferencyjnej, młodzi inżyniero-
wie mogli uzyskać wszelkich informacji 
oraz odpowiedzi na pytania, które zro-
dziły się podczas zwiedzania fabryki.  
W konsekwencji wywiązała się bardzo 
ciekawa dyskusja podczas, której stu-
denci przekonali się, iż wiedza zdoby-
wana na zajęciach ma konkretne zasto-
sowanie w praktyce inżynierskiej. Do 
Poznania wróciliśmy w późnych godzi-
nach wieczornych, bardzo zmęczeni, 
ale pełni wrażeń. Wszyscy studenci 
zostali wyposażeni przez firmę „Blachy 

W y C I E C Z K A  D O  F I R M y 

Blachy Pruszyński

Pruszyński” w zestaw tablic, próbników 
oraz materiałów informacyjnych, przy-
datnych do projektowania konstrukcji 
stalowych. Wycieczkę uznano za bar-
dzo udaną.

Pragniemy wyrazić podziękowania dla 
przedstawicieli firmy „Blachy Pruszyń-
ski” za niezwykle miłe przyjęcie, duże 
zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Katarzyna Rzeszut

Debata z Przedsiębiorcami Wycieczka do firmy Blachy Pruszyński
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W sporcie akademickim 
tkwi ogromna siła. Nie 
jest to banał, gdy spoj-
rzy się na liczby. Aka-

demicki Związek Sportowy to najlicz-
niejsza organizacją studencka w Polsce, 
zrzeszająca prawie 50 tysięcy członków 
w blisko 300 klubach i trenujących  
w około 3 tysiącach sekcji.

Co sport daje studentom?

…oprócz wysiłku, potu i łez?  AZS 
promuje zdrowy i aktywny styl życia. 
Młody człowiek powinien być sprawny 
intelektualnie i fizycznie. Sport to nie 
tylko umięśniona sylwetka, zagranicz-
ne zawody i walka o medale. To nauka 
zachowań społecznych i życia w gru-
pie - współdziałania, rywalizacji, zwy-
ciężania, przegrywania. To wyrobienie 
nawyku systematyczności i regularno-
ści, zwłaszcza, gdy codzienne treningi 
trzeba pogodzić z uczęszczaniem na 
zajęcia i innymi obowiązkami. Dowody? 
Wielu sportowców bardzo dobrze radzi 
sobie z nauką. Aż w końcu - sport łączy 
bardziej niż działalność w kołach nauko-
wych. Ludzie poznają siebie i swoje za-
chowania w sytuacjach niespotykanych 
na co dzień, przez co bardziej wzmac-
niają się więzi, a przyjaźnie zawarte na 
basenie czy pod koszem trwają latami.

Jest się czym pochwalić

Koło Uczel niane AZS w dawnej Szkole 
Inżynierskiej powołano w roku akade-
mickim 1951/52, równolegle z powsta-
niem Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu.

Obecnie AZS na Politechnice to najwięk-
sza organizacja, zrzeszająca blisko 1300 
osób. Pod względem liczebności znajdu-
je się w czołówce klubów w Polsce, cho-
ciaż PP nie zalicza się przecież do uczelni 
z największą liczbą studentów.

Zawodnicy ćwiczący w 36 sekcjach,  
z dużym powodzeniem biorą udział 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 
(AMP), Mistrzostwach Polski Politechnik 
oraz Akademickich Mistrzostwach Wiel-
kopolski (AM Wlkp.). W rozgrywkach lig 
państwowych uczestniczą sekcje: koszy-
kówki mężczyzn, hokeja na trawie męż-

czyzn, hokeja na trawie kobiet, szachów 
i korfballu.

W sezonie 2005/2006 w klasyfikacji na 
najbardziej usportowioną szkołę wyż-
szą, prowadzonej przez Zarząd Główny 
AZS, Klub Uczelniany AZS PP uplasował 
się na 2 miejscu (na 271 uczelni).

Akademickie Mistrzostwa Polski, organi-
zowane od 1961 r., to najważniejsza ry-
walizacja studentów w 40 dyscyplinach, 
w której uczestniczy ponad 200 uczelni. 
W 2008 r. PP zajęła 10 miejsce w klasy-
fikacji generalnej Mistrzostw i 5 pozycję 
wśród Politechnik. Rok później awanso-
waliśmy na miejsce 7 w klasyfikacji ge-
neralnej, a w 2010 r. przesunęliśmy się 
o jeszcze jedno miejsce - na pozycję 6. 
Co prawda w 2011 r. zajęliśmy miejsce 
8, ale znów walczymy o awans. Tymcza-
sem w kategorii Uczelni Technicznych, 
po 6 miejscu w 2009 r., przez dwa ostat-
nie lata zajmowaliśmy pozycję 4.

Drużynowo i indywidualnie

Na sukces składają się zwycięstwa in-
dywidualne i zespołowe. W roku aka-
demickim 2010/2011 były to m.in. 
brązowy medal w piłce nożnej w kla-
syfikacji generalnej i „złoto” wśród 
Uczelni Technicznych; pierwsze miejsce 
tenisistek wśród Politechnik; 3 złote 
medale indywidualne i srebrny w kla-
syfikacji Uczelni Technicznych pływa-
ków; 13 medali, w tym 8 złotych dla 
lekkoatletów; srebrne krążki w klasyfi-
kacji Uczelni Technicznych dla drużyn  
w kolarstwie górskim kobiet i mężczyzn. 
Do tego dochodzą medalowe miejsca  
w jeździectwie, skokach przez prze-
szkody, trójboju siłowym, tenisie stoło-
wym, szachach, biegach przełajowych.

Sukcesy indywidualne w roku akademic-
kim 2009/2010 to m.in. tytuł Akademic-
kiego Mistrza Polski w łucznictwie dla 
Włodzimierza Świgonia czy zwycięstwo 

siła 
SPORTU 

A K A D E M I C K I E g O

Politechniki, uniwersytety, czy akademie medyczne nie 

kształcą w zakresie sportu. Skąd więc ich czołowe pozycje w 

mistrzostwach sportowych, udział w ligach krajowych, suk-

cesy międzynarodowe. Czy studenci, zamiast na wykładach i 

w laboratoriach wolą spędzać czas na boiskach i bieżniach?

Test biegowy Coopera to próba 
wytrzymałościowa opracowana 
przez amerykańskiego lekarza 
Kennetha H. Coopera na po-

trzeby armii USA w 1968 roku. Obec-
nie jest szeroko stosowany do badania 
sprawności fizyczne, zwłaszcza kondycji 
ogólnej - przede wszystkim sportowców. 

W ten prosty sposób, praktycznie  
w każdej chwili, swoją wytrzymałość 
może jednak sprawdzić każdy z nas. 
Wystarczy posiadać zegarek i poruszać 
się po wymierzonym odcinku, najlepiej 
bieżni lekkoatletycznej.

Test polega bowiem na pokonaniu jak 
najdłuższego dystansu w ciągu 12 mi-

Płeć
M=mężczyzna 

K=kobieta

Grupy wiekowe i minimalne dystanse w metrach
WyNIK

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 i więcej

M 
K poniżej dystansu do oceny słabej bardzo słaby

M 2200 2100 2100 2000 1850 1600
słaby

K 1900 1800 1700 1600 1500 1350

M 2500 2400 2300 2200 2100 1900
zadowalający

K 2100 1900 1900 1800 1700 1550

M 2750 2600 2500 2450 2300 2100
dobry

K 2300 2100 2000 2000 1900 1700

M 3000 2800 2700 2600 2500 2400
bardzo dobry

K 2400 2300 2200 2100 2000 1900

M 
K powyżej dystansu do oceny bardzo dobrej doskonały

nut. Można  nieprzerwanie biec lub iść, 
można też na chwilę przystanąć. To „za-
liczony” dystans w zależności od wieku 
i płci, określa wydolność fizyczną.

Wiosenna edycja Ogólnopolskiego Te-
stu Coopera odbyła się w niedzielę 13 
maja br. Organizatorem w Poznaniu 
był AZS Politechniki Poznańskiej, któ-
ry zaprosił wszystkich na Stadion AWF 
przy Drodze Dębińskiej. W roku 2011 

Ogólnopolski 
test biegowy 
Coopera

biegano w 25 miastach w Polsce, ale to 
uczestnicy w Poznaniu przebyli najdłuż-
szy łączny dystans.

Wierzymy, że akcja przypadła do gustu 
mieszkańcom naszego miasta, lubią-
cym przecież biegać i licznie biorącym  
udział w teście Coopera.

(id)

Ogólnopolski test biegowy Coopera Siła sportu akademickiego
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Roberta Kubaczyka w biegu na 100m 
podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw 
Polski Seniorów. PP mocna jest także  
w sportach narciarskich - od dwóch lat 
liderem slalomu i slalomu giganta męż-
czyzn pozostaje Mateusz Garniewicz,  
a Maciej Hańczewski, wywalczył w tym 
roku brązowy medal w slalomie gigancie 
mężczyzn w snowboardzie.

Stawiamy na sport

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski 
(AM Wlkp) to z kolei najważniejsza im-

preza sportu studenckiego w regionie. 
Z roku na rok wzrasta liczba rozgry-
wanych dyscyplin - w 2010 r. było ich 
58 przy udziale 25 uczelni. Rok później 
ilość ta wzrosła do 68 dyscyplin i 26 
szkół. Zwycięstwo w punktacji ogólnej 
AM Wlkp. zdobyliśmy w 2004 r. Obec-
nie zajmujemy drugie miejsce, ale dy-
stans dzielący nas od lidera jest co roku 
bardzo mały.

Od 2010 r. organizowane są Ogólno-
polskie Igrzyska Studentów I Roku.  
W pierwszej edycji złote medale zdobyli 
koszykarze i siatkarze. Rok później suk-
ces powtórzyli koszykarze oraz siatkar-
ki. Pierwsze miejsce pierwszoroczni stu-
denci zajęli także w pływaniu mężczyzn 
oraz ergometrze wioślarskim.

Niewątpliwą dumą Uczelni jest drużyna 
koszykówki, która od 2007 r. gra w II 
lidze państwowej. W roku akademickim 
2009/2010 koszykarze walczyli o awans 
do I ligi, a ich trenera Waldemara Men-

dla wybrano najlepszym szkoleniowcem 
grupy „B” II ligi koszykówki mężczyzn. 
W 2010 r. zawodnicy uczestniczyli  
w Akademickich Mistrzostwach Europy, 
zajmując bardzo wysokie 7 miejsce.

W międzynarodowej czołówce

Zawodnicy AZS PP odnoszą sukcesy 
również w rywalizacjach międzynaro-
dowych. W 2005 r. w Akademickich Mi-
strzostwach Europy w Eindhoven siatka-
rze zajęli 5 miejsce. W tym samym roku 
w Akademickich Mistrzostwach Świata 

r. brązowy medal w finałach Pucharu 
Europejskich Zdobywców Pucharów. 
Więcej sukcesów odniósł w Halowym 
Pucharze Europy (HPE), zdobywając go 
dwukrotnie - w 2003 i 2007 r. Ponad-
to w finałach HPE w pierwszej dekadzie 
XXI w., Klub zdobywał medale srebrne  
i brązowe. W ostatnich latach jednak 
nie odnosił sukcesów. Aktualnie, ja-
ko AZS PP-Pocztowiec bierze udział  
w rozgrywkach I Ligi Mistrzostw Polski 
Mężczyzn. Drużyna kobiet uczestniczy 
w Mistrzostwach Polski seniorek. Jest 
więc komu kibicować!!!

żeglarze uplasowali się na 8 pozycji. 
Dwa lata później drużyna piłki nożnej 
była trzecia w Międzynarodowym Tur-
nieju Piłki Nożnej. Nasi szachiści, którzy 
w 2012 r. zostali po raz czwarty z rzędu 
Akademickimi Mistrzami Polski, mają na 
swoim koncie także tytuł Akademickie-
go Mistrza Niemiec. Z międzynarodo-
wych zawodów z pucharami wracają 
tenisiści stołowi i biegacze.

Za niewątpliwy sukces należy uznać 
udział Roberta Kubaczyka, ówczesnego 
studenta PP, w Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie w 2008 r.

Pocztowiec - klub z tradycjami

Szeregi AZS PP zasiliły drużyny hokeja 
na trawie mężczyzn i kobiet oraz sza-
chiści - wszyscy należących niegdyś do 
KS Pocztowiec.

Politechnika Poznańska kupiła bowiem 
teren sąsiadujący z Kampusem Warta, 

na którym znajduje się boisko i budynki 
dawnego Pocztowca. Stanie tam duża 
i nowoczesna hala sportowa, która za-
spokoi potrzeby zarówno studentów, 
jak i pracowników, a także będzie udo-
stępniana mieszkańcom Poznania.

Klub Sportowy Pocztowiec powstał 
w 1932 r. z inicjatywy pracowników 
poczty i telekomunikacji. Przed wojną 
sukcesy odnotowano w strzelectwie 
i łucznictwie. W latach powojennych 
zawodnicy Pocztowca byli w czołówce 
polskiej i europejskiej głównie w kaja-

karstwie i żeglarstwie. Stąd wywodziły 
się gimnastyczki artystyczne - uczest-
niczki Igrzysk Olimpijskich w Seulu  
w 1988 r.

Potęga w hokeju na trawie

W końcowym okresie działalności Klubu 
wyczynowo uprawniano już tylko hokej 
na trawie i szachy.

Szachiści zdobywali kilkadziesiąt in-
dywidualnych tytułów Mistrza Polski,  
a dwukrotnie - tytuł Drużynowego Mi-
strza Polski. Uczestniczyli także w Olim-
piadach Szachowych.

Klub hokejowy, od końca lat 70-tych 
ubiegłego wieku, należał do najbar-
dziej utytułowanych w Polsce. Kilkana-
ście razy był Mistrzem i Wicemistrzem 
Polski - zarówno w rozgrywkach na 
boisku, jaki i halowych. Od 1992 r. 
grał w pucharach europejskich. Na bo-
iskach otwartych wywalczył w 1999 

Włączenie do AZS to duża szansa dla 
sportowców z Pocztowca. Wsparcie 
Uczelni stwarza możliwości rozwoju 
drużyn, pozyskania nowych kibiców, 
czy uczestnictwa w akademickich zma-
ganiach.

Sport w pozytywnym klimacie

Dzięki wsparciu Władz Rektorskich  
i Dziekańskich, ale także pracy i zaanga-
żowaniu trenerów i nauczycieli SWFiS, 
Politechnika Poznańska jest uczelnią 
przyjazną sportowi studenckiemu. War-

to zaznaczyć, że w tej dziedzinie życia 
Uczelni aktywni są również studenci 
niepełnosprawni, a także pracownicy.

Sportowe dokonania stały się - obok 
osiągnięć naukowych - wizytówką „Po-
libudy”. Wielu młodych ludzi pragnie 
jednocześnie zdobywać wiedzę i rozwi-
jać swoje sportowe pasje. Dla nich jest 
właśnie Politechnika i jej AZS ze swoimi 
osiągnięciami. 

Ilona Długa

AZS PP W liCZBACh:
8. MIEJSCE W KLASyFIKACJI OgóLNEJ AKADEMICKICh MISTRZOSTW POLSKI W 2011 R.

4. MIEJSCE W KLASyFIKACJI UCZELNI TEChNICZNyCh AKADEMICKICh MISTRZOSTW POLSKI W 2011R.

1277 - ILOŚć CZłONKóW AZS PP

ILOŚć SEKCJI – 36

NAJLICZNIEJSZE SEKCJE – PIłKA NOżNA I KOSZyKóWKA

3500 STUDENTEK I STUDENTóW UCZESTNICZy TygODNIOWO W ZAJęCIACh SPORTOWyCh NA PP 

sekCje sPortoWe uCzestniCząCe W rozgryWkaCh PaństWoWyCh:

hOKEJ NA TRAWIE MężCZyZN – EKSTRAKlASA

hOKEJ NA TRAWIE KOBIET – EKSTRAKlASA

SZAChy – EKSTRAligA

KORFBALL – i ligA

KOSZyKóWKA MężCZyZN – ii ligA

Siła sportu akademickiegoSiła sportu akademickiego
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Umiejętność stosowania me-
tod i instrumentów ma-
tematycznych do selekcji  
i analizy informacji, znajdo-

wania powiązań między informacjami 
rozproszonymi, wspomagania procesu 
podejmowania decyzji i zarządzania 
czy wreszcie rozwiązywania złożonych 
interdyscyplinarnych problemów, to 
wymagania stawiane zarówno twórcom jak i konsumentom 
dorobku kulturowego i technologicznego współczesnego 
świata. To spostrzeżenie upoważnia do sformułowania od-
ważnej, ale również wysoce prawdopodobnej hipotezy, że 
solidne wykształcenie matematyczne otwiera drzwi do osią-
gnięcia dobrej jakości sprofilowanego wykształcenia zawodo-
wego. Wieloletnia - trwająca blisko trzy dekady - nieobecność 
matematyki na obowiązkowej części egzaminu maturalnego 
spowodowała ogromne szkody w zasobach kapitału inte-
lektualnego Polaków. W całym pokoleniu kończących szkołę 
średnią po 1983 roku, poziom umiejętności matematycznych 
uległ drastycznemu obniżeniu. Szczególnie dotkliwie to nie-
korzystne zjawisko odczuwalne jest w uczelniach wyższych 
kształcących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, 
technicznych i ekonomicznych. Choć w murach szkół wyż-
szych są już dwa roczniki studentów objętych, przywróconym 
w 2010 roku, obowiązkiem zdawania matury z matematyki, 
to jak dotąd oczekiwany przełom w ich przygotowaniu mate-
matycznym do studiów nie jest wyraźnie zauważalny. Proces 
postępującego obniżania się kompetencji matematycznych 
nie został zahamowany. Jednocześnie przynajmniej część na-
uczycieli akademickich, wykorzystujących aparat matematycz-
ny na swoich zajęciach, kierując się potrzebą utrzymania sa-
tysfakcjonującego poziomu kształcenia, nie chce rezygnować 
ze swoich oczekiwań wobec studentów; oczekiwań porówny-
walnych chociażby z tymi, do których upoważniały obowiązu-
jące w liceach w nie tak odległej przeszłości znacznie bogatsze 
w treści programy kształcenia matematycznego. To niedosto-
sowanie znacząco utrudnia, a niekiedy nawet uniemożliwia, 
efektywne kontynuowanie procesu nauczania.

Oczywistym wydaje się być fakt, że odkąd w liceach i tech-
nikach kształci się ponad 80 procent populacji młodzieży, 
to przyjęte wcześniej w systemie edukacji rozwiązania zo-
rientowane na jej najzdolniejszą część, obecnie okazują się 
nieskuteczne. Pomimo starań i wysiłków podejmowanych 
tak przez nauczycieli (wśród których z roku na rok coraz 

liczniejszą grupę stanowią wykształceni  
w warunkach „boomu edukacyjnego” cha-
rakteryzującego się przeciętnie niższą jako-
ścią kształcenia) jak i samych uczniów, nie 
udaje się utrzymać poziomu kształcenia 
matematycznego porównywalnego choćby 
z tym z przełomu lat 80. i 90. poprzednie-
go stulecia, kiedy to w liceach kształciło się 
mniej niż 50 procent właściwej populacji,  

a studia wyższe podejmowało zaledwie około 10 procent 
najlepszych. Wdrażanie od 2009 roku reformy programowej 
dotyczącej kształcenia matematycznego (i nie tylko) być może 
zatrzyma proces postępującej degradacji umiejętności mate-
matycznych, a w stosunku do części młodzieży zdolniejszej 
- pozwoli na odwrócenie dotychczasowego niekorzystnego 
trendu. W liceach nauczanie matematyki według zreformowa-
nej podstawy programowej rozpocznie się w roku szkolnym 
2012/2013. Rezultaty tych zmian staną się widoczne w szko-
łach wyższych po 2015 roku. Szerzej o dokonanych zmianach 
w podstawie programowej i samej organizacji kształcenia ma-
tematycznego pisałem w artykule Strategia nauczania mate-
matyki w Polsce (I), (Głos Politechniki, 09/2010, s. 19-22).

Nowa podstawa programowa kształcenia matematyczne-
go dla etapów edukacyjnych I - IV (opublikowana w Dz. U.  
z 2009 r. Nr 4, poz. 17) napisana została w języku wymagań. 
Nie opisuje zatem treści matematycznych, których powinno 
się nauczać w szkole, a wymagania, które uczeń powinien 
spełniać kończąc kolejne etapy nauki. Wymagania te po-
dzielono na dwie grupy: wymagania szczegółowe, opisują-
ce umiejętności z poszczególnych działów matematyki, oraz 
wymagania ogólne charakteryzujące umiejętności niezwiąza-
ne z żadnym konkretnym tematem matematyki szkolnej, ale 
które ukazują główne cele nauczania matematyki.

Twórcy tych rozwiązań wiele sobie po nich obiecują i spo-
dziewają się od dawna wyczekiwanych korzystnych zmian  
w edukacji matematycznej kolejnego pokolenia. Tak ma być 
w przyszłości. A jaki jest stan obecny? Z jakiego poziomu bę-
dzie dźwigał się i z jakimi przeciwnościami i zaniedbaniami 
będzie musiał zmierzyć się polski system edukacyjny? 

Umiejętności matematyczne uczniów klas I - III

Analiza umiejętności uczniów przeprowadzona została  
w oparciu o następujące materiały źródłowe:

O jakości edukacji w Polsce

MateMatyka
• Badania podstawowych umiejętności uczniów klas trze-

cich szkoły podstawowej - zawierające wyniki uzyskane  
w ramach projektu realizowanego w latach 2005 i 2007-09 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

• Strategia nauczania matematyki w Polsce - projekt finanso-
wany przez MNiSW realizowany w Instytucie Matematyki 
Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2007-09.

Zawarte w tych materiałach informacje pozwalają porów-
nać wyniki polskich uczniów z wynikami osiągniętymi przez 
uczniów w innych krajach. Przeprowadzone badania po-
kazują, że kształcenie matematyczne  w klasach I-III szkoły 
podstawowej zorientowane jest na wykonywanie obliczeń 
rachunkowych i instrumentalne opanowanie algorytmów 
działań pisemnych. Nawet w rozwiązywaniu „zadań teksto-
wych” nie tyle akcentuje się rozumienie opisanej sytuacji, ile 
kładzie się nacisk na dobór odpowiedniego działania aryt-
metycznego i dalsze ćwiczenie sprawności rachunkowej. 
W praktyce szkolnej nauczyciel jest przekaźnikiem wiedzy 
matematycznej głównie w postaci gotowych algorytmów 
i schematów. Dlatego dużą część czasu na lekcji poświęca 
się treningowi technik rachunkowych. Narzucanie ucznio-
wi „jedynie słusznej” metody postępowania i bezwzględne 
wymaganie jej stosowania rodzi bezradność matematyczną 
uczniów. Badania pokazały także, że część trzecioklasistów w 
ogóle nie czyta tekstów zadań. Nie skupiają uwagi na analizie 
opisanej w zadaniu sytuacji, lecz na występujących w nim 
danych liczbowych i doborze odpowiedniego działania, two-
rząc przy tym własne, błędne reguły (np. jeśli w treści zadania 
pojawiają się dwie liczby, z których jedna jest relatywnie du-
ża, to należy wykonać dzielenie).

Poglądowe wprowadzanie pojęć matematycznych - postulo-
wane przez dydaktyków matematyki - w praktyce szkolnej 
jest stosowane pozornie. Przejście od błędnie rozumiane-
go konkretu do liczbowej interpretacji jest zbyt pospieszne  
i przebiega z pominięciem sprawdzenia czy uczeń rozumie 
nowe pojęcie. Kształcenie matematyczne przeistacza się  
w intensywny trening (za pomocą między innymi ogromnej 
liczby specjalnych zeszytów do ćwiczeń wypełnionych sza-
blonowymi zadaniami, w wydawaniu których wydawnictwa 
prześcigają się) mający na celu czysto instrumentalne przy-
swojenie wymaganych reguł. Uczniowie kończący trzecia 
klasę dobrze radzą sobie z dodawaniem i odejmowaniem pa-
mięciowym w zakresie 1000, gorzej jest z rozwiązywaniem 
równań (z okienkiem) zawierających działania dodawania  
i odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Najsłab-
sze wyniki trzecioklasiści osiągają w rozwiązywaniu zadań 
tekstowych, których rozwiązania wymagają zastosowania 
porównania różnicowego lub ilorazowego.

Umiejętności matematyczne gimnazjalistów

Ocenę umiejętności matematycznych gimnazjalistów prze-
prowadzono w oparciu o wyniki PISA. Międzynarodowe ba-
danie osiągnięć uczniów PISA (Programme for International 

Student Assessment, PISA) przeprowadzane jest w Polsce 
od 2000 roku w odstępach trzyletnich. Ocena umiejętności 
matematycznych była głównym celem badania w 2003 roku  
i ponownie będzie nim w 2012 roku. W badaniach przepro-
wadzonych w latach 2006 i 2009 matematyka także była 
obecna, ale w znacznie mniejszym zakresie. Zatem zmiany 
jakie dokonały się w edukacji matematycznej młodych Pola-
ków w ostatnim dziesięcioleciu w porównaniu z rokiem 2003 
najpełniej będą widoczne po badaniu tegorocznym. Jednak 
dotychczasowe edycje badania pokazały już, że w Polsce do-
konuje się stopniowa poprawa w efektach kształcenia mate-
matycznego mimo różnych obiegowych opinii na ten temat 
nacechowanych na ogół głębokim pesymizmem, a mających 
swe źródło w dość przypadkowych obserwacjach i fragmen-
tarycznej wiedzy na temat. Negatywne opinie o umiejętno-
ściach matematycznych gimnazjalistów są o tyle uzasadnio-
ne, że zaobserwowane pozytywne zmiany dotyczą przede 
wszystkim grupy uczniów najsłabszych. Ci zaś w najmniej-
szym stopniu kształtują odczucia nauczycieli na kolejnych 
szczeblach edukacyjnych, a ich sukcesy są mało spektakular-
ne i wywołują niewielki rezonans społeczny.

W badaniu PISA, obejmującym trzy domeny (czytanie i inter-
pretacja, matematyka i rozumowanie w naukach przyrodni-
czych) przyjęto zasadę, że skalę dla danej domeny kalibruje 
się w roku, w którym jest ona domeną główną. W pozosta-
łych edycjach badania wyniki odnosi się do tak ustalonej ska-
li. Dla porównywania umiejętności matematycznych uczniów 
zastosowano skalę skalibrowaną w 2003 roku w taki sposób, 
że średni wynik krajów członkowskich OECD wyniósł 500 
punktów, a odchylenie standardowe - 100 punktów. 

Wyniki prezentuje tabela na nastepnej stronie. Na przyciem-
nionym tle znaczono kraje, których wyniki statystycznie nie 
różniły się od wyniku średniego w danym roku badania.

Średni wynik krajów OECD biorących udział w badaniu PISA 
2006 wyniósł 498 punktów i był statystycznie nieodróżnialny 
od średniego wyniku z 2003 roku (500 punktów). W 2003 
roku Polska, z wynikiem 490 punktów, znajdowała się w gru-
pie tych krajów, które osiągnęły wynik statystycznie gorszy 
od średniej OECD. Wynik 495 punktów w 2006 roku dał nam 
już miejsce w grupie krajów z wynikami statystycznie nieróż-
niącymi się od średniego wyniku krajów OECD. Obok Polski 
w tej grupie znalazły się Niemcy (504), Szwecja (502), Irlan-
dia (501), Francja (496) i Wielka Brytania (495). Trzeba jednak 
uznać, że poprawa średniego wyniku Polski jest zbyt mała, 
by można uznać ją za statystycznie istotną poprawę pozycji  
w rankingu krajów skupionych w OECD.

Bardziej szczegółowa analiza wyników, odnosząca się do 
przyjętych w badaniu sześciu poziomów umiejętności poka-
zuje, że najsłabsi polscy uczniowie są na ogół lepsi od najsłab-
szych uczniów świata. W 2006 roku, w porównaniu z  rokiem 
2003, odsetek uczniów pozostających na dwóch najniższych 
poziomach umiejętności obniżył się z 22% do 19,9%. Jed-
nocześnie nasi najlepsi uczniowie są słabsi od najlepszych 

O jakości edukacji w Polsce: MATEMATyKA O jakości edukacji w Polsce: MATEMATyKA
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uczniów świata. Odsetek uczniów na dwóch najwyższych 
poziomach umiejętności jest w Polsce niższy niż średnio  
w krajach OECD, (10,4% i 13,4% odpowiednio). Najnowsze 
badania przeprowadzone w 2009 roku pokazują, że poziom 
umiejętności matematycznych naszych piętnastolatków nie 
uległ dalszej poprawie. Średni wynik w 2009 roku w stosun-
ku do roku 2006 nie zmienił się, nadal wynosi 495 punktów 
i statystycznie nie różni się od wyniku średniego dla krajów 
OECD (mimo, że w tym samym czasie średni wynik krajów 
OECD obniżył się o 2 punkty i wyniósł 496). Daje to Polsce 
25 miejsce wśród wszystkich krajów biorących udział w ba-
daniu oraz 11 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Polscy 
uczniowie mają niezmiennie problemy z samodzielnym prze-
prowadzeniem toku rozumowania, w którym wyróżniono  
i oceniano: stawianie hipotez, wybór lub zaplanowanie wła-
snej strategii rozwiązania, formułowanie własnych wniosków 
i opinii. Jednocześnie wyniki badania PISA 2006 potwierdziły 
zdiagnozowane wcześniej mocne i słabe strony polskich gim-
nazjalistów. Słabymi stronami są: korzystanie z nieznanych 
wcześniej modeli, tworzenie własnej strategii postępowania, 
prowadzenie rozumowań i wyciąganie wniosków. A jakie są 
mocne strony? Nasi piętnastolatkowie dobrze radzą sobie ze 
stosowaniem znanych algorytmów, odczytywaniem infor-
macji z wykresów, diagramów i zestawień tabelarycznych, 
skutecznie korzystają z wyobraźni geometrycznej i intuicji 
prawdopodobieństwa, mają dobrą orientację przestrzenną.
Umiejętności matematyczne polskich uczniów w świetle eg-
zaminu maturalnego

Materiałami źródłowymi, w oparciu o które przeprowadzona 
została analiza umiejętności maturzystów, były wyniki egza-
minu maturalnego z roku 2010 na poziomach podstawowym 
i rozszerzonym oraz wyniki wcześniejszych egzaminów koń-
cowych (sprawdzian w szóstej klasie i egzamin gimnazjalny) 
zdawanych przez ten sam rocznik. Faktycznie brane pod 
uwagę były dwa roczniki z uwagi na fakt, że nauka w techni-
kum trwa o rok dłużej niż w liceum. Wyniki przeprowadzonej 
analizy są szczególnie ciekawe i ważne bo bazują na pierw-
szym, po 27 latach przerwy, powszechnym egzaminie matu-
ralnym z matematyki przeprowadzonym w systemie egzami-
nów zewnętrznych. Równocześnie wyniki te stanowić będą 
wartościowy materiał do analiz porównawczych w przyszło-
ści. Pierwsze, bardzo ogólne, ale istotne spostrzeżenie wyni-
kające z tej analizy jest następujące: wyniki matury z matema-
tyki w liceach istotnie odbiegają od wyników w technikach. 
Wśród dalszych, także ogólnych wniosków, znajdują się:

Maturzyści mają lepiej opanowane umiejętności nabyte  
w gimnazjum, niż nabyte w liceum lub technikum. W tech-
nikach ta dysproporcja była większa niż w liceach - zadania 
oparte na wiedzy gimnazjalnej rozwiązało poprawnie średnio 
71,9% uczniów, a zadania wymagające wiedzy nabytej w li-
ceum lub technikum – 64,5%.

• Przeciętny wynik w zadaniach zamkniętych badających 
umiejętności geometryczne był niższy niż średni wynik 
wszystkich zadań zamkniętych.

KRAJ 2003 KRAJ 2006 KRAJ 2003 KRAJ 2006

Hongkong (Chiny) 550 Tajwan 549 Niemcy 503 Niemcy 504

Finlandia 544 Finlandia 548 Słowacja 498 Szwecja 502

Korea 542 Hongkong (Chiny) 547 Norwegia 495 Irlandia 501

Holandia 538 Korea 547 Luxemburg 493 Francja 496

Liechtenstein 536 Holandia 531 POLSKA 490 W. Brytania 495

Japonia 534 Szwajcaria 530 Węgry 490 POLSKA 495

Kanada 532 Kanada 527 Hiszpania 485 Słowacja 492

Belgia 529 Macao (Chiny) 525 Łotwa 483 Węgry 491

Macao (Chiny) 527 Liechtenstein 525 USA 483 Luxemburg 490

Szwajcaria 527 Japonia 523 Rosja 468 Norwegia 490

Australia 524 Nowa Zelandia 522 Portugalia 466 Litwa 486

Nowa Zelandia 523 Belgia 520 Włochy 466 Łotwa 486

Czechy 516 Australia 520 Grecja 445 Hiszpania 480

Islandia 515 Estonia 515 Turcja 423 Rosja 476

Dania 514 Dania 513 Tajlandia 417 USA 474

Francja 511 Czechy 510 Meksyk 385 Portugalia 466

Szwecja 509 Islandia 506 Brazylia 356 Włochy 462

Austria 506 Austria 505 Rumunia 415

Irlandia 503 Słowenia 504 Bułgaria 413

Średnie wyniki z matematyki uzyskane w latach 2003 i 2006 przez piętnastolatków w wybranych krajach
Źródło: opracowanie na podstawie raportu  badań  PISA 2006

• Uczeń, który wybrał na maturze matematykę na poziomie 
rozszerzonym, już na sprawdzianie w szóstej klasie miał  
w zadaniach matematycznych niemal dwukrotnie lepszy 
wynik od przeciętnego.

• Możliwości w dziedzinie matematyki uczniów wybiera-
jących technika są niewykorzystywane, a w wypadku 
uczniów uzdolnionych matematycznie wręcz marnowane.

• Zadania wymagające rozumowania i argumentacji potrafi  
rozwiązać mniej niż 10% maturzystów.

Bardziej wyczerpująca analiza umiejętności maturzystów 
przedstawiona zostanie w odrębnym opracowaniu pt. Mate-
matyka pod lupą.

Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki

Poziom umiejętności matematycznych uczniów zdecydowanie 
uzależniony jest od kompetencji ich nauczycieli. Na te ostatnie 
istotny wpływa ma proces przygotowujący studentów do wy-
konywania zawodu nauczyciela oraz wspieranie rozwoju za-
wodowego nauczycieli czynnych. Obok wiedzy merytorycznej, 
dydaktycznej, pedagogicznej, wiedzy z zakresu psychologii 
ważne są także postawy, przekonania i poglądy na temat sa-
mej matematyki i celowości jej nauczania.  Większość państw 
europejskich boryka się z problemami dotyczącymi kształcenia 
matematycznego podobnymi do tych, które zauważalne są  
w Polsce. Dlatego wiele uwagi poświęca się przygotowaniu 
studentów do wykonywania zawodu nauczyciela matematy-
ki, a także wprowadzaniu nowych rozwiązań polegających 
na podwyższaniu wymogów kwalifikacyjnych warunkujących 
możliwość wykonywania zawodu nauczyciela (np. wprowa-
dzenie odpowiednich egzaminów już po ukończeniu studiów).

Jednym z pierwszych kompleksowych badań umiejętności stu-
dentów - przyszłych nauczycieli klas I-III i przyszłych nauczy-
cieli matematyki w klasach starszych, jest Badanie  Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli - Matematyka 2008 
(Teacher Education and Development Survey - Mathematics, 
TEDS-M 2008) o zasięgu międzynarodowym, przeprowadzone 
po raz pierwszy w 2008 roku. Badanie TEDS-M jest badaniem 
porównawczym osiągnięć edukacyjnych, dostarczającym wie-
dzy na temat poziomu kompetencji matematycznych i kompe-
tencji z zakresu dydaktyki matematyki studentów specjalizacji 
nauczycielskiej kończących studia. W badaniu TEDS-M wzięli 
udział studenci ostatnich lat studiów - przyszli nauczyciele -  
z 16 państw, m. in. Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Polski, Rosji, 
Singapuru, USA, Szwajcarii, Tajlandii i Tajwanu.

Polscy przyszli nauczyciele klas I-III (absolwenci kierunku peda-
gogika) osiągnęli znacznie niższe wyniki niż studenci innych 
krajów przygotowujący się do pracy z dziećmi na poziomie 
wczesnoszkolnym. Ich umiejętności w zakresie matematyki  
i dydaktyki matematyki należą do najniższych spośród ba-
danych krajów. Z sukcesem rozwiązują tylko najprostsze, 
schematyczne zadania na poziomie trudności odpowiadają-
cym poziomowi szkoły podstawowej. Nie potrafią właściwie 
ocenić nietypowych, twórczych prac uczniów. Jest bardzo 

prawdopodobne, że jedną z ważniejszych przyczyn niskiego 
poziomu posiadanej przez nich wiedzy matematycznej jest 
brak obowiązku zdawania egzaminu maturalnego z matema-
tyki oraz szczątkowa obecność kształcenia matematycznego  
w standardach kształcenia przyszłych nauczycieli nauczania 
wczesnoszkolnego. Skromna wiedza matematyczna i brak 
wymaganych kompetencji z zakresu dydaktyki matematyki ma 
wpływ na jakość kształcenia matematycznego w klasach I-III  
i ukierunkowanie nauczania na ucznia przeciętnego.

Lepsze przygotowanie do wykonywania obowiązków nauczy-
ciela matematyki, ale również dalekie od satysfakcjonujące-
go, otrzymują studenci kierunku matematyka. Najlepiej w tej 
grupie wypadają przyszli nauczyciele szkół podstawowych, 
których wyniki należały do najlepszych. Umiejętności przy-
szłych nauczycieli szkół średnich są wyższe niż średnia mię-
dzynarodowa, ale odstają od umiejętności studentów krajów 
wiodących. Są skuteczni w rozwiązywaniu zadań schema-
tycznych. Dużo gorzej radzą sobie z zadaniami bardziej zło-
żonymi wymagającymi umiejętności wyższego poziomu (np. 
modelowania sytuacji, opracowania strategii postępowania, 
stawiania hipotez i ich weryfikowania, oceniania nietypowego 
rozwiązania zadania). Polscy studenci matematyki mają duże 
trudności w ocenie, które treści są konieczne, uzupełniające, 
dodatkowe, a które zbędne dla wprowadzania nowych pojęć 
matematycznych lub schematów postępowania. Reasumując 
można uznać, że wiedza matematyczna polskich studentów – 
przyszłych nauczycieli – jest na ogół powierzchowna, oparta 
na zapamiętywaniu, a w mniejszym stopniu na zrozumieniu 
treści matematycznych.

Zasadniczą rolę w przygotowaniu do zawodu nauczyciela od-
grywa jakość praktyk pedagogicznych. Badanie TEDS-M ujaw-
niło także (w oparciu o opinie studentów) faktyczne proporcje 
między czasem praktyki przeznaczonym na bezpośredni kon-
takt z uczniem a czasem przeznaczonym na obserwowanie 
lekcji. Z przeprowadzonych wśród studentów ankiet wynika, 
że co trzeci student nauczania wczesnoszkolnego co najmniej 
¾ czasu trwania praktyki spędził na bezpośrednim kontakcie  
z uczniami. W przypadku studentów kierunku matematyka 
specjalizacji nauczycielskiej zaledwie 14 procent mogło po-
chwalić się porównywalnym czasem aktywnego kontaktu  
z uczniami. Tutaj dominującą formą praktyki zawodowej oka-
zały się hospitacje lekcji i rozmowy z opiekunami praktyk.

O efektach edukacji matematycznej w polskiej szkole, celowo-
ści powszechnego egzaminu maturalnego z matematyki, jego 
wynikach oraz negatywnych konsekwencjach odsłoniętego za 
jego pomocą niskiego poziomu kompetencji matematycznych 
absolwentów kończących edukację na poziomie średnim,  
w kolejnej części cyklu artykułów poświęconych stanowi edu-
kacji w Polsce.

Opracowanie na podstawie Raportu o stanie edukacji 2010.
dr Marian Liskowski

Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny
Logo raportu pochodzi z w/w publikacji.
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Profesor Andrzej Jeziorkowski 
– pedagog – nauczyciel akademicki

Profesora Andrzeja Jeziorkowskiego poznałem w 1972 roku 
będąc studentem w PWSSP w Poznaniu. Wówczas nie przy-
puszczałem, że moje spotkanie z profesorem będzie trwało 
blisko czterdzieści lat. Nie wiedziałem, że będzie to jedno  
z najważniejszych spotkań w moim życiu.

„(…) Z Włodzimierzem Włoszkiewiczem zetknąłem się po raz 
pierwszy na drugim roku jego studiów w PWSSP w Poznaniu, 
gdzie prowadziłem zajęcia z rysunku dla studentów Wydziału 
Architektury Wnętrz (…). Włoszkiewicz jako student ostenta-
cyjnie unikał geometrycznego sposobu rysowania przestrzeni. 
Ważniejszym dla niego problemem było zjawisko ujawniają-
ce się poprzez grę świateł i cieni na formie oraz wyraz jaki 
ono niesie poprzez tę grę. Dla Włoszkiewicza rysunek był  
i pozostał interpretacją zjawiska, zamianą doznanych wrażeń 
wzrokowych na plamy położone na płaszczyźnie kojarzące się  
w zamierzony przez niego sposób (…).”

Słowa te wypowiedział prof. Andrzej Jeziorkowski w latach 
osiemdziesiątych XX w. Słowa, które z jednej strony informują 
o postawie twórczej z drugiej zaś zawierają myśl profesora ja-
ko nauczyciela- pedagoga o znaczeniu siły wyobraźni i emocji 
w akcie twórczym.

Będąc na początku drogi artystycznej i pedagogicznej treść po-
wyższej wypowiedzi pozwoliła mi na przekonanie o słuszności 

Prof. Andrzej Jeziorkowski 1931-2011
W 1973 roku, po reaktywowaniu kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Poznańskiej prof. Andrzej Jezior-
kowski objął funkcję kierownika pracowni rysunku. W roku 1985 został mianowany kierownikiem Zakładu Rysunku, Ma-
larstwa i Rzeźby Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, pełniąc funkcję do chwili przejścia na emeryturę.
W roku 1987 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.

Prof. Andrzej Jeziorkowski był jednym ze współtwórców kierunku Architektura i Urbanistyka, szczególnie w zakresie dys-
cyplin plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźba. Jego konsekwentne odwoływanie się do znaczenia wyobraźni i emocji 
w interpretacji zjawiska przestrzennego, stanowią wartość, która nie przemija - jest nadal aktualna. Wybitny twórca 
i pedagog, który za swoją działalność artystyczną i naukową odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Laureat nagród i wyróżnień w Krajowych i zagranicznych wystawach i konkursach, autor wielu indywidualnych wystaw 
swoich prac. 

Wciąż żywe wspomnienie
przyjętej postawy wobec wyzwań na polu sztuk plastycznych  
i w pracy ze studentami.

Patrząc z perspektywy blisko czterdziestu lat, wiem jak bardzo 
ważne były to słowa, które w konsekwencji wyzwoliły poten-
cjał twórczy i potwierdziły sens dokonanego wyboru - twórcy 
i nauczyciela akademickiego.

Profesor jest żywą historią poznańskiej architektury poprzez 
myśli, które pozostawił w nas - wychowankach, współpracow-
nikach, kolegach, którzy starają się kontynuować Jego dzieło.
Profesor był szanowany i ceniony wśród studentów, był ich 

P rofesora Andrzeja Jeziorkowskiego poznawałem  
w trzech odsłonach. Pierwsza miała miejsce w 1978 
roku, gdy byłem jeszcze uczniem Poznańskiego Li-
ceum Sztuk Plastycznych. Był to okres, kiedy chłonęli-

śmy wszystkie wydarzenia związane ze sztuką. Każdą wystawę 
odwiedzało się po kilka razy, a Muzeum Narodowe minimum 
raz w tygodniu. I wtedy właśnie trafiłem na wystawę w BWA. 
Były to niewielkie rysunki, przesycone niezwykłym klimatem, peł-
ne symboliki, wykonane z benedyktyńską wręcz precyzją, które 

autorytetem i przyjacielem. Zajęcia semestralne, a w szcze-
gólności plenery rysunkowo-malarskie, które tak bardzo lubił, 
kształtowały wzajemne relacje.

Profesor Andrzej Jeziorkowski 
- artysta - wybitna osobowość

Twórczość Profesora jest wyjątkowa, bo w swoim wyrazie wie-
lowarstwowa i wieloznaczna, wyjątkowa w wymiarze warszta-
towym. W wielu wydawnictwach werbalnie opisana i uznana. 
W moim przekonaniu kolejne słowa na temat dokonań Pro-
fesora Andrzeja Jeziorkowskiego są zbędne. Rysunki i grafiki 
powołane do życia wyobraźnią i emocjami są i będą wiecznie 
żywym portretem ich twórcy.   

Profesor Andrzej Jeziorkowski 
- nauczyciel, mistrz i przyjaciel

Pojawienie się w przestrzeni życia znaczącej osobowości to 
wartość, którą trudno przecenić. Prof. Andrzej Jeziorkowski 

bez wątpienia taką wartością był; wartością, która jednoczyła 
w sobie nauczyciela, mistrza i przyjaciela.

Znając profesora przez tyle lat mogłem osobiście przekonać się 
jak wiele można otrzymać od tych, dla których jest się ważnym. 

Profesor był na wernisażach wszystkich moich wystaw, łącznie 
z tą ostatnią w marcu 2011roku, która była podsumowaniem 
moich 35 lat pracy artystycznej.

Mam ogromną satysfakcję ze spotkania z nim 
i wielki szacunek.

Prof. Włodzimierz Włoszkiewicz 

Wspomnienie 
o ś.p. prof. Andrzeju Jeziorkowskim

nie wpisywały się w żadne nurty czy mody, dominujące wów-
czas w sztuce. Ich ładunek emocjonalny i mistrzowski kunszt 
wręcz mnie poraził. Moja świadomość jako twórcy dopiero się 
rodziła i z pewnością nie rozumiałem ich wielowarstwowych 
treści, jednak było to tak olbrzymie olśnienie, że z pewnością nie 
pozostało bez wpływu na moją postawę twórczą.

Minęło kilka lat. Rozpocząłem studia na PWSSP. Nazwisko 
twórcy wspomnianych powyżej dzieł gdzieś zagubiło się  

Prof. Andrzej Jeziorkowski - wspomnienie Prof. Andrzej Jeziorkowski - wspomnienie
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w pamięci, ale jego prace wciąż miałem przed oczami. Wraz 
z moją żoną, moją ówczesną dziewczyną, zaczęliśmy bywać 
u koleżanki z roku, mieszkającej na sąsiedniej ulicy i stwo-
rzyliśmy zgraną paczkę przyjaciół. Wkrótce poznałem ojca 
wspomnianej koleżanki, Andrzeja Jeziorkowskiego, który 
okazał się być plastykiem. Niesamowitym przeżyciem był dla 
mnie fakt, gdy zobaczyłem jego rysunki i zorientowałem się, 
że jest on tym artystą, którego prace podziwiałem w BWA  
w 1978 roku. Było w tym coś metafizycznego.

W tamtym czasie poznałem profesora Jeziorkowskiego jako 
wspaniałego gawędziarza o olbrzymich horyzontach i wie-
dzy, zwłaszcza historycznej. Był to człowiek o olbrzymim 

poczuciu humoru, z olbrzymią kulturą osobistą, pełny dy-
stansu do świata, oddany swoim pasjom.

Po paru latach nasz kontakt się urwał. Skończyliśmy studia, ja 
się przeprowadziłem i nie widziałem się z Kasią ani jej ojcem 
przez ładnych parę lat. Tak było do 1992 roku, kiedy przypad-
kowo spotkałem jego córkę i okazało się, że profesor szukał 
od pewnego czasu kontaktu ze mną, chcąc zaproponować 
mi asystenturę w Instytucie Architektury, w którym był kie-
rownikiem zakładu rysunku, malarstwa i rzeźby. Po latach, 
podczas wielogodzinnych rozmów, wyznał mi, że moje pra-
ce „wpadły mu w oko” podczas przeglądów semestralnych  
w czasie moich studiów. Dopiero po pewnym czasie zorien-

tował się, że ich autorem jest chłopak, 
który tak często bywał w jego domu.

W ten oto sposób zostałem jego asy-
stentem, poznając kolejne oblicze 
profesora jako pedagoga, przyjaciela 
młodzieży oraz współtwórcę Instytutu,  
a później Wydziału Architektury. Pro-
fesor Jeziorkowski „żył tym wydzia-
łem”. Kontakt z młodzieżą traktował 
jak powołanie, starając się zaszczepić 
w przyszłych architektach wrażliwość 
na zjawiska otaczającego nas świata, 
ale potrafił też ich słuchać, doceniać 
ich osiągnięcia i cieszyć się z nich razem 
z nimi. Zawsze powtarzał, że praca ze 
studentami nie pozwala mu się zesta-
rzeć - i rzeczywiście, pomimo, iż zawsze 
cieszył się wśród nich szacunkiem i po-
ważaniem, potrafił również traktować 
ich jak partnerów do rozmów, dyskusji 
czy zabawy. Pomimo przejścia na eme-
ryturę nadal żył życiem katedry rysun-
ku, często ją odwiedzając, bywając na 
plenerach malarskich czy wystawach 
prac studenckich. Dumny jestem z tego, 
iż los sprawił, że mogłem Go poznać; 
że zaproponował, abyśmy przeszli „na 
ty”, ponieważ obaj jesteśmy niedzisiejsi 
i wiele mamy wspólnego. Wówczas wy-
dało mi się niestosowne, aby tak zwra-
cać się do mojego „mistrza”, który co 
prawda nigdy nie był moim wykładow-
cą, ale wiele mnie nauczył. Jednakże 
teraz pozwalam sobie powiedzieć: „An-
drzeju! Wznoszę toast za Twoje wieku-
iste szczęście. Amen”

Doktor sztuki 
Przemysław Tomczak, 

docent PP

Prof. Andrzej Jeziorkowski wśród studentów na poplenerowej wystawie prac w Zdunach.
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AKTUALNOŚCI

VI edycja konkursu 
„Granty na granty”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego ogłosiło konkurs „Granty na Gran-
ty” na finansowanie działań mających na 
celu zwiększenie uczestnictwa polskich 
jednostek naukowych w europejskich 
programach badawczych.

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe 
polskich jednostek naukowych, które 
zamierzają stworzyć międzynarodowe 
konsorcjum i podjąć się koordynacji pro-
jektu realizowanego w ramach progra-
mu badawczego Unii Europejskiej.

W ramach konkursu możliwe jest uzy-
skanie środków finansowych na reali-
zację zadań mających na celu przy-
gotowanie wniosku projektowego  
w odpowiedzi na wezwanie konkursowe 
(call for proposals) ogłoszone przez Ko-
misję Europejską.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o po-
krycie ze środków finansowych na naukę 
kosztów związanych z realizacją zadań 
mających na celu przygotowanie wnio-
sku projektowego do programu badaw-
czego Unii Europejskiej, ponoszonych 
od dnia 01.01.2012 r. do dnia złożenia 
wniosku projektowego w odpowiedzi 
na wezwanie konkursowe (call for pro-
posals). Środki finansowe na naukę mo-
gą być przyznane na refundację ponie-
sionych kosztów.

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia 
ogłoszenia konkursu do 15 listopada 
2012 r. 

Wzór wniosku, formularza zgłoszenio-
wego oraz szczegółowe informacje: 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/
komunikaty/komunikaty/artykul/oglo-
szenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-
wyzszego-o-vi-edycji-konkursu-granty-
na-granty-wspa/

HORIZON 2020 - rezultaty 
przeprowadzonych konsultacji 

Na poniższej stronie znajdują się infor-
macje z przeprowadzonych przez KE 
warsztatów i spotkań konsultacyjnych 
dotyczących kształtu nowego programu 
HORIZON 2020. Pokazują one kierunki 
w jakie nowy program zmierza. 

http://ec.europa.eu/research/hori-
zon2020/index_en.cfm?pg=workshops

Nowe kraje członkowskie UE  
o Horyzoncie 2020

Pod koniec marca w Warszawie mini-
strowie, wiceministrowie i przedsta-
wiciele resortów odpowiedzialnych za 
sprawy nauki w nowych krajach człon-
kowskich UE dyskutowali o zapisach 
unijnego programu finansowania badań 
Horyzont 2020. Spotkanie odbyło się  
z inicjatywy minister nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Dyskutowano kluczowe zagadnienia 
dotyczące rozwoju badań naukowych 
w Unii Europejskiej – kwestie rozwoju 
infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
zapewnienia szerszego udziału zespo-
łów badawczych z tych regionów, które 
do tej pory w niewystarczającym stopniu 
korzystały z unijnych środków na bada-
nia naukowe, a także jak najszerszego 
wsparcia innowacyjnych procesów „od 
pomysłu do wdrożenia”. Ważnym punk-
tem dyskusji były również narodowe  
i ponadnarodowe regionalne specjaliza-
cje badawcze oraz finansowanie przy-

szłych inicjatyw badawczych z wykorzy-
staniem instrumentów polityki spójności 
(fundusze strukturalne) oraz środków 
zapisanych w Horyzoncie 2020.

Po wspólnych uzgodnieniach nowe kra-
je członkowskie wraz z Chorwacją, która  
po podpisanym w 2011 r. traktacie akce-
syjnym przystąpi do UE już w 2013 roku, 
wypracują wspólne pisemne stanowi-
sko. Adresowany do Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego list, który 
sygnować będą mogły także pozostałe 
kraje „15”, będzie istotnym elementem 
w toczących się obecnie negocjacjach 
kształtu programu finansowania badań 
naukowych w Europie Horyzont 2020. 
Budżet tego programu w latach 2014-
2020 będzie rekordowy i sięgnie 80 mi-
liardów euro.

Orientation Papers 2013

Na stronie Komisji Europejskiej zostały 
oficjalnie opublikowane tzw. „Orienta-
tion papers” z większości priorytetów 
tematycznych programu Współpraca 
oraz z programu Ludzie. Zawierają one 
przewidywaną tematykę najbliższych 
konkursów.

http://ec.europa.eu/research/partici-
pants/portal/page/fp7_documentation

Nowe broszury KPK 

Na stronie internetowej Krajowego 
Punktu Kontaktowego pojawiły się dwa 
nowe opracowania: 

1. Statystyki uczestnictwa Polski w 7. 
Programie Ramowym – raport skróco-
ny po 307 konkursach. Dane o polskich 
uczestnikach przedstawione zostały  
w podziale na lata, poczynając od roku 
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2007. Uwzględniają rozkład względem 
obszarów tematycznych projektów, ty-
pów organizacji uczestniczących, syste-
mów finansowania projektów oraz loka-
lizacji geograficznej beneficjentów. 

Można go znaleźć pod adresem: http://
www.kpk.gov.pl/statystyki/index.html

2. Program CIP-ICT PSP – Przykłady pol-
skiego uczestnictwa. Celem tej publika-
cji jest przybliżenie Programu na rzecz 
Konkurencyjności i Innowacji – Progra-
mu Szczegółowego na rzecz Wspierania 

Polityki w zakresie Technologii Informa-
cyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP), 
poprzez przedstawienie ogólnych infor-
macji o zasadach udziału oraz przykła-
dów praktycznych – opisów kilkunastu 
projektów z polskim uczestnictwem, jakie 
otrzymały dofinansowanie ze środków 
Komisji Europejskiej i są już zakończone 
lub w trakcie realizacji. Jest to zestawienie 
dokonane po czterech konkursach prze-
prowadzonych w latach 2007-2010. 

Szczegóły na stronie: http://www.kpk.
gov.pl/publikacje/index.html

KONFERENCJE, SZKOLENIA, 
WARSZTATy

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

(Sporządzono na podstawie: Serwis Ko-
misji Europejskiej, Serwis KPK, Oficjalna 

Strona WWW polskiej Prezydencji)
Zespół Punktu Kontaktowego 7. PR UE 

Dział Spraw Naukowych

Media o nas Media o nas

Gazeta Wyborcza, 14 kwietnia 2012 r.

POLSKA Głos Wielkopolski, 7 kwietnia 2012 r.

POLSKA Głos Wielkopolski, 
26 kwietnia 2012 r.

Skrzydlata Polska, 1 kwietnia 2012 r.

ECHO MIASTA Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.

POLSKA Głos Wielkopolski, 19 kwietnia 2012 r.

Gazeta Wyborcza, 25 kwietnia 2012 r.

POLSKA Głos Wielkopolski, 27 kwietnia 2012 r.

POLSKA Głos Wielkopolski, 16 maja 2012 r.

www.poznan.naszemiasto.pl
26 kwietnia 2012 r.
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Media o nas

Gazeta Wyborcza, 5 maja 2012 r.

POLSKA Głos Wielkopolski, 17 maja 2012 r.

ARCHITEKTURA I BIZNES
1 kwietnia 2012 r.
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www.poznan.gazeta.pl, 24 kwietnia 2012 r.
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