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W
pierwszym w Łodzi roku aka-
demickim 1945/1946 studio-
wało 8 tysięcy osób. W sie-

demdziesiątym roku akademickim
2014/2015 kształci się w Łodzi 100 ty-
sięcy studentów.

To tylko w części pokazuje skalę do-
konanych zmian. 70 lat temu, wiosną
1945 roku, dopiero powstawały w Łodzi
pierwsze uczelnie: Uniwersytet Łódzki
i Politechnika Łódzka, powołane do ży-
cia dekretem Rady Państwa z 24 maja
1945 roku, a ponadto Państwowa Wyż-
szaSzkołaSztukPlastycznych(dziśAka-
demia Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego) i Państwowe Konser-
watorium Muzyczne (dziś Akademia
Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów).

Teraz mamy w Łodzi 26 szkół wyż-
szych. Oprócz już wymienionych, także
PaństwowąWyższąSzkołęFilmową,Te-
lewizyjnąiTeatralnąim.LeonaSchillera
(utworzoną w 1948 r.), Uniwersytet Me-
dyczny,WyższeSeminariumDuchowne,

kilkanaście wyższych szkół niepublicz-
nych, oddział oraz instytuty badawcze
Polskiej Akademii Nauk, a także bran-
żowe instytuty naukowe.

Łódźzmiastaprzemysłowego,miasta
robotników,stałasięmiastemakademi-
ckim,któremutonnadająstudenciipra-
cownicy nauki.

70 lat temu, gdy studenci uczyli się
whalachfabrycznych,salachkinowych,
a w najlepszym razie w klasach szkol-
nych, bez pomocy nakowych, nie mó-
wiąc już o laboratoriach i pracowniach
naukowych, chyba nawet w najśmiel-
szych marzeniach nie wyobrażano so-
bie, że w roku 2015 Łódź Akademicka
będzie taka, jaką widzimy. Że studenci
będą zdobywali wiedzę w nowoczes-
nych audytoriach, w laboratoriach wy-
posażonych w aparaturę najwyższej
klasyświatowej,żetysiącełódzkichstu-
dentówbędzieposzerzałoswojąwiedzę
w uczelniach zagranicznych, a do Łodzi
będzie przyjeżdżać na studia młodzież
z całego świata.

Mają więc co świętować pracownicy,
studenci i absolwenci łódzkich szkół
wyższych. Tych ostatnich UŁ ma około
217tysięcy,PŁ–97tysięcy,aUniwersytet
Medyczny–ponad2tysiące.Wieluprzy-

będzienazorganizowanyzokazji jubile-
uszuŚwiatowyZjazdAbsolwentówUni-
wersytetuŁódzkiego,atakżenabardziej
kameralne zjazdy, organizowane przez
wydziały innych łódzkich uczelni.
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S
alonemAbsolwentówrozpoczęły
się 23 marca obchody 70-lecia
Akademii Muzycznej (AM) w Ło-

dzi. Studenci i melomani mieli niepow-
tarzalną okazję spotkać się i porozma-
wiać z prof. Adelą Winiarską-Skrzy-
necką, cenioną śpiewaczką i peda-
gogiem. Jej artystyczna biografia splata
się z historią łódzkiej uczelni od 1945
roku,kiedytorozpoczęłanaukęwtutej-
szym Konserwatorium Muzycznym.

Drugim gościem salonu był Włodzi-
mierz Korcz, kompozytor i pianista, au-
tor wielu przebojów, w tym napisanego
specjalnie dla łódzkiej Akademii Mu-
zycznej musicalu „Łódź Story”.

Studenci Wydziału Wokalno-Aktor-
skiego zaprezentowali spektakl na mo-
tywach dramatu Federica Garcii Lorki
„Dom Bernardy Alba”.

Głównympunktemprogramuobcho-
dówjubileuszubyłouroczysteposiedze-
nie Senatu, które odbyło się w sali kon-
certowejAkademii24marca2015roku–
w 70. rocznicę rozpoczęcia zajęć w po-
wojennym konserwatorium w Łodzi.

– To wyjątkowa okazja do świętowa-
nia, ponieważ łódzka Akademia Mu-
zyczna była pierwszą spośród polskich
uczelni muzycznych, które powstały
po wyzwoleniu kraju spod okupacji hit-
lerowskiej – podkreśla prof. dr hab. Ce-

zary Sanecki, rektor Akademii Muzycz-
nej w Łodzi.

Akademia była też pierwszą szkołą
wyższą, która po wojnie rozpoczęła
w Łodzi działalność dydaktyczną. Stało
się to możliwe dzięki staraniom grupy
łódzkichpedagogów,którzyprzyczynili
siędoreaktywacjiKonserwatoriumMu-
zycznegoH.Kijeńskiej-Dobkiewiczowej
działającego w Łodzi w latach 1911-39.

Podczas jubileuszowego posiedzenia
Senatu prof. Zygmunt Krauze, wybitny
kompozytor,pianistai pedagog,prowa-
dzący od wielu lat klasę kompozycji
w łódzkiej AM, otrzymał tytuł doktora
honoris causa.

– Prof. Zygmunt Krauze jest twórcą
wszechstronnym. Obok form tradycyj-
nych uprawia gatunki awangardowe:
performance,instalacjeiaranżacjeprze-
strzenne–wymieniadrhab.EwaKowal-
ska-Zając, dziekan Wydziału Kompozy-
cji,TeoriiMuzyki,Dyrygentury,Rytmiki
i Edukacji Muzycznej. – Profesor stwo-
rzył oryginalny styl muzyczny inspiro-
wany malarstwem Strzemińskiego,
aorandzejegotwórczościświadcząwy-
konania jego kompozycji na całym nie-
malświecieorazlicznenagrodyiodzna-
czenia.

PosiedzenieSenatubyłorównieżoka-
zją do uroczystej promocji doktorów

sztuki,wręczeniadyplomówdoktoraha-
bilitowanego sztuki oraz dyplomu
„Primusinartibus”.Zostałanimuhono-
rowana najlepsza absolwentka Akade-
mii w roku 2013/2014, Aleksandra
Mańkowska, saksofonistka i absol-
wentka z klasy dra hab. Pawła Gusnara.

Posiedzenie poprzedziłperformance
pt.„Interakcje”wwykonaniustudentów
choreografii i technik tańca oraz instru-
mentalistów.Uroczystośćzamknęłapre-

zentacja pt. „Unizm i sensualizm w mu-
zyceZygmuntaKrauze”orazwykonanie
Kwintetufortepianowegokompozytora.

W ramach obchodów jubileuszu 24
marca dr hab. Irina Nikolska, rosyjski
muzykolog,przedstawiławykładoope-
rach Zygmunta Krauze. Z kolei 25 marca
LouisAndriessen,światowejsławykom-
pozytor i promotor doktoratu honoris
causa, wygłosił wykład ilustrowany
na temat swojej twórczości.

ŚwiętoAkademiiMuzycznej
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Posiedzenie Senatu było częścią obchodów 70-lecia Akademii Muzycznej
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U
roczystym koncertem „Sounds
from Vienna” w Filharmonii
Łódzkiej rozpoczną się 21 maja

obchody jubileuszu Uniwersytetu
Łódzkiego. Ivan Monigehtti, dyrygent
i wiolonczelista, wykona wraz z Or-
kiestrą Symfoniczną FŁ m.in. uwer-
turę do opery „Rozamunda“ D. 644 F.
Schuberta, Romans F-dur na wiolon-
czelę i orkiestrę R. Straussa oraz
Uwerturę do operetki „Zemsta Nieto-
perza“ J. Straussa.

– W każdym sezonie wybieram
motyw przewodni swoich progra-
mów: w ubiegłym sezonie podczas
każdego koncertu wykonywałem ja-
kiś utwór Haydna, w tym sezonie po-
stawiłem na Schuberta: każdy pro-
gram zawiera jego symfonię bądź
uwerturę – mówi Ivan Monigehtti. –
Podczas majowego koncertu będzie
można także usłyszeć Koncert
na wiolonczelę, orkiestrę dętą i per-
kusję jazzową Friedricha Guldy.
Utwór ten powstał 35 lat temu. Wyko-
nywałem go kilka razy jako solista
z rożnymi orkiestrami i dyrygentami,
ale do tej pory nie grałem bez dyry-
genta, jestem więc bardzo ciekaw re-
zultatu. Utwór ten dla publiczności
jest bardzo przyjemny i łatwy w od-
biorze. Plasuje się na granicy muzyki
rozrywkowej, wykorzystuje elementy
muzyki klasycznej, wiedeńskich wal-
ców i marszy, rocka i jazzu.

Ivan Monighetti jest artystą-rezy-
dentem w Filharmonii Łódzkiej od se-
zonu 2013/2014. Podczas koncertów,

które się tam odbywają, wystę-
puje w dwóch rolach: jako solista i dy-
rygent.

– Kiedy dyryguję, wyobrażam so-
bie, jak bym zagrał dany utwór,
a kiedy gram, przedstawiam sobie, jak
mógłbym go zadyrygować. Połącze-
nie tych ról wymaga ode mnie dwa
razy więcej pracy. Taka sytuacja, kiedy
orkiestra gra jakby bez dyrygenta, jest
korzystna dla muzyków orkiestry, po-
nieważ przypomina wykonanie

utworu kameralnego: muzycy muszą
mieć ze sobą i z solistą bardzo dobry
kontakt i uważnie słuchać siebie naw-
zajem. Są znacznie bardziej zaanga-
żowani, bo każdy jest odpowiedzialny
za ostateczny rezultat artystyczny
– mówi Ivan Monigehtti.

Koncert inaugurujący obchody ju-
bileuszu rozpocznie się o godz. 19.
z udziałem władz uczelni i znamieni-
tych gości: przedstawicieli Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

władz województwa łódzkiego i mia-
sta Łodzi, a także reprezentantów
łódzkiego środowiska naukowego
oraz wybitnych absolwentów Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Tego samego dnia, o godz. 9, w Ba-
zylice Archikatedralnej św. Stani-
sława Kostki w Łodzi odbędzie się
uroczysta msza święta w intencji Ło-
dzi Akademickiej z udziałem przed-
stawicieli całego łódzkiego środowi-
ska akademickiego.

KoncertakademickiwFilharmonii
Łódzkiej zokazji 70-leciauczelni

Podczas koncertu usłyszymy m.in. Koncert na wiolonczelę, orkiestrę dętą i perkusję jazzową Friedricha Guldy
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W
niedzielę 24 maja odbędzie
się happening na osiedlu
studenckim Lumumbowo.

Około godz. 12 na placu przed sto-
łówką studencką rozpocznie się pie-
sza wycieczka po najbardziej charak-
terystycznych miejscach osiedla.
Rajd wspomnieniowy poprowadzi
Krzysztof Skiba, Absolwent VIP Uni-
wersytetu Łódzkiego oraz członek
Komitetu Honorowego obchodów
70-lecia uczelni. Znany przede
wszystkim jako wokalista rockowy,
w 1989 roku obronił magisterium
na Wydziale Teorii Literatury, Teatru
i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego.
W 1988 roku został wokalistą zespołu
rockowego Big Cyc.

KrzysztofSkiba jestteżautoremkilku
książek,wtymnajnowszej –„Komisariat
naszym domem. Pomarańczowa histo-
ria” – monografii happeningów z cza-
sówPRL,organizowanychprzezGalerię
Działań Maniakalnych w Łodzi w latach
80. ubiegłego wieku.

Podczas happeningu na osiedlu
studenckim Lumumbowo, uczestnicy
usłyszą barwne opowieści na temat
życia studenckiego, zwyczajów stu-

denckich i obyczajowych ciekawo-
stek. Będą też mogli wziąć również
udział w akcjach o charakterze para-
teatralnym.

Przytaczane w formie szlacheckiej
gawędy wspominki dotyczyć będą nie
tylko życia na Lumumbowie, ale rów-
nież ciekawych historii związanych
z wykładowcami, zdawaniem egza-
minów oraz życiem naukowym
uczelni.

Każdy z uczestników spaceru
otrzyma mapę osiedla z zaznacze-
niem wszystkich przystanków i atrak-
cji. W trakcie spaceru planowanych
jest kilka niespodzianek. A zakończy
się on piknikiem w okolicach daw-
nego kina Studio.

Nazwa osiedla pochodzi od ulicy
Patrice’a Lumumby, która przechodzi
przez środek osiedla akademickiego
Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdują się
tu też akademiki Uniwersytetu Me-
dycznego i Politechniki Łódzkiej.

Osiedle powstało w latach 50.
Pierwszym wybudowanym akademi-
kiem był „Tygrys” (1951), potem „Bal-
bina” (1952) i „Medyk” oraz „Synapsa”
(1953).

SpacerzeSkibąpoLumumbowie

Krzysztof Skiba zabierze abolwentów UŁ w podróż w czasie
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Z
okazji 70-lecia uczelni, w dniach
21-24 maja odbędą się liczne wy-
darzenia rocznicowe. Trwa reje-

stracjauczestników ŚwiatowegoZjazdu
AbsolwentówUniwersytetuŁódzkiego.
Każdyzwydziałówprzygotowałwłasny
program i spotkania integracyjne. Spot-
kania absolwentów rozpoczną się w so-
botę23majabr.ipotrwajądogodzinwie-
czornych. W planach są m.in. wykłady
otwarte, wspomnienia i dyskusje, po-
kazy, prezentacje filmowe i multime-
dialne,wystawyfotograficzneikoncerty.

Na Wydziale Biologii i Ochrony
Środowiska odbędą się wykłady
wspomnieniowe prof. dr hab. Wandy
M. Krajewskiej i prof. dr hab. Krzysztofa
Jażdżewskiego. Zobaczymy ponadto
wystawę „Kronika Wydziału”.

Absolwenci Wydziału Chemicz-
nego będą mogli wysłuchać wykładu
prof. Bogusława Kryczki „Historia Wy-
działu Chemii 1945-2015” oraz wy-
kładu dr Adama Buczkowskiego pt. „Co
trze w cieczy – poznajemy lepkość”. Za-
planowano także grill party.

Uczestnicy obchodów jubileuszu
na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-
gicznym posłuchają wykładu prof. Wi-
tolda Orłowskiego i obejrzą dwie wy-
stawy: prac prof. Aleksandra Welfe oraz
wystawę „Aktywność organizacji stu-
denckich na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym UŁ w 50-leciu”.

Wiele atrakcji dla swoich absolwen-
tów przygotował Wydział Filolo-
giczny. Zobaczą oni wystawę dorobku
pracowników, wezmą udział w sesji
naukowej „Antyczne korzenie Europy”,
spotkają się z wybitnymi absolwentami
wydziału, m.in. pisarzami, tłumaczami
i dziennikarzami. Przygotowano po-
nadto warsztaty dla dzieci w wieku
szkolnym (Polskie tradycje i obyczaje),
pracowników UŁ (Sprawdź jak słyszysz)
oraz młodzieży (Poznaj moc swojego
głosu). Uczestnicy wybiorą się także
na wycieczkę po nowej siedzibie Wy-
działu Filologicznego.

Uroczystym momentem obchodów
jubileuszu na Wydziale Filozoficzno-
Historycznym będzie z pewnością po-
wołanie oraz inauguracja działania Sto-
warzyszenia Absolwentów Historii UŁ.
Zaprezentowana zostanie także publi-
kacja okolicznościowa wydana z okazji
70-lecia funkcjonowania Instytutu Ar-
cheologii oraz projekt Księgi Pamiątko-
wej Prof. dr hab. Wandy Nowakowskiej
–pierwszegokierownikaKatedryHisto-
riiSztuki.Wposzczególnychinstytutach
wydziałowych będzie można obejrzeć
wystawy i wysłuchać wykładów.

Na Wydziale Fizyki i Informatyki
Stosowanej zaplanowano zwiedzanie
pracowni i laboratoriów, zwiedzanie
wystawy pt. Dzieje fizyki na Uniwersy-
tecie Łódzkim oraz trzy wykłady: „Bo-
ska cząstka”, czyli cząstka Higgsa
a energia próżni (Bogusław Broda), Dla-
czego energetyka jądrowa? (Józef An-
drzejewski), Pomaluj mój świat na… nie-
biesko, czyli Nagroda Nobla 2014 z fi-
zyki (Adam Busiakiewicz).

Głównym punktem programu ob-
chodów na Wydziale Matematyki i In-
formatyki będzie wykład profesora R.
Langevin (Université de Bourgogne,
Dijon) z zagadnień geometrii różnicz-
kowej. Wykłady wygłoszą też pracow-
nicy wydziału.

Na Wydziale Nauk Geograficznych
odbędą się: wykład prof. dr. hab. Stani-
sława Liszewskiego pt. „70 lat geogra-
fii na Uniwersytecie Łódzkim” oraz wy-
stawa fotograficzna. Przygotowana zo-
stanie także Kapsuła Czasu zawierająca
pamiątki, fotografie i przesłanie dla ko-
lejnych pokoleń geografów. Przyjem-
nym punktem programu z pewnością
będzie piknik geograficzny z poczę-
stunkiem w Ogrodzie Skalnym, zwie-
dzaniem Muzeum Geologicznego i pre-
lekcjami podróżniczymi. Wieczorem
zaś zaplanowano ognisko pod hasłem
„Powróćmy jak za dawnych lat”.

Bogaty program przygotował dla
swoich absolwentów Wydział Nauk
o Wychowaniu. Będą mogli wziąć
udział w prezentacjach, wystawach,
projekcjach, zabawach interakcyjnych,
panelach dyskusyjnych. Zaplanowano
m.in. salony andragogiczne, wystawę

fotografii pn. „Spacer Aleją Mistrzów”,
spotkanie z Bartłomiejem Turbiarzem,
rzecznikiem dyrektora okręgowego
Służby Więziennej w Łodzi.

AbsolwenciWydziałuPrawaiAdmi-
nistracji obejrząkilkawystaw,m.in.pa-
miątki po prof. Witoldzie Broniewiczu
oraz przekazane przez pracowników
WPiA UŁ. Zwiedzą także nowy gmach,
obejrzą film nt. historii wydziału oraz
wysłuchają wykładów pracowników.
Wystąpieniazaplanowalitakżesami ab-
solwenci.

Na WydzialeStudiówMiędzynaro-
dowych i Politologicznych, w ramach
obchodów jubileuszowych, odbędą się
rozmowy z prof. Elżbietą Oleksy, dr Ja-
ckiem Reginią-Zacharskim oraz daw-
nym szefem samorządu studenckiego
Marcinem Nowackim. Dr Tomasz Ka-
miński, zaprasza natomiast do dyskusji
panelowej z udziałem Katarzyny Pisar-
skiej (Europejska Akademia Dyploma-
cji), Błażejem Moderą (dyrektor zarządu
Nowego Centrum Łodzi), Łukaszem
Walewskim (dziennikarz Trzeciego
Programu Polskiego Radia), Mariuszem
Miel-czarkiem (Alstom Poland) oraz
Michałem Ryszkiewiczem (Kamikaze)

na temat „Co mogą dać studia”. Podczas
spotkania na wydziale wręczona zosta-
nie statuetka „Człowiek 15-lecia”
WSMiP.

Absolwenci Wydziału Zarządza-
nia, oprócz wykładów prof. Tomasza
Czapli i prof. Ewy Śnieżek, będą mogli
wziąć udział w warsztatach i szkole-
niach z zakresu zarządzania firmą, lo-
gistyki, finansów i rachunkowości,
marketingu i zarządzania zasobami
ludzkimi. Wydarzeniom towarzyszyć
będzie kiermasz książki i sklepik z pa-
miątkami, wystawa plakatów z infor-
macjami o katedrach Wydziału Zarzą-
dzania oraz wernisaż zdjęć poświęco-
nych historii, sławnym ludziom
i wydarzeniom odbywającym się
na tym wydziale.

Quiz, spotkania ze studentami, spa-
cer po kampusie oraz wystawa pokon-
kursowa „Łódź – moje nowe miasto”
i „Pamiątki z różnych stron świata” – to
niektóre punkty programu dla absol-
wentów Studium Nauczania Języka
Polskiego dla Cudzoziemców.

Obchody 70-lecia UŁ nie ominą
także filii w Tomaszowie Mazowie-
ckim. W godzinach przedpołudnio-
wych odbędzie się tam uroczystość
z udziałem rektora UŁ, prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
starosty Powiatu Tomaszowskiego,
przedstawicieli środowisk naukowych,
samorządowych, lokalnych oraz stu-
dentów i absolwentów uczelni. Tema-
tem przewodnim jubileuszu będzie:
„Uniwersytet Łódzki w kształtowaniu
tożsamości lokalnej”.

23 maja o godz. 20 na rynku Manu-
faktury odbędzie się koncert plene-
rowy „Dire Straits Symfonicznie” dla
wszystkich łodzian i całej społeczności
akademickiej.

Szczegółowe informacje oraz formu-
larz rejestracyjny na wydarzenia wy-
działowe znajduje się na stronie:
70lat.uni.lodz.pl.

ŚwiatowyZjazdAbsolwentów
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Które wydarzenia podczas
obchodów 70-lecia Politechniki
Łódzkiej będą najważniejsze?
Najważniejszą uroczystością z okazji
jubileuszu Łodzi Akademickiej będzie
wspólne posiedzenie senatów łódzkich
uczelni publicznych. Na Politechnice
Łódzkiej kulminacją wydarzeń
jubileuszowych będzie uroczyste
posiedzenie senatu naszej Uczelni,
podczas którego zostanie nadany tytuł
doktora honoris causa PŁ prof.
Ariehowi Warshelowi, laureatowi
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
z roku 2013. Zaraz po tej uroczystości
zostanie wmurowany kamień węgielny
pod Łódzkie Akademickie Centrum
Sportowo-Dydaktyczne budowane
w kampusie Politechniki.

Proszę o przybliżenie Czytelnikom
postaci Arieha Warshela.
Ten urodzony w Izraelu Amerykanin
około 25 lat temu wymyślił i opracował,
we współpracy z dwoma innymi
naukowcami, nowatorską wówczas
metodę, stanowiącą milowy krok
w rozwoju chemii teoretycznej.
Umożliwia ona przeprowadzenie
dokładnych obliczeń reakcji
chemicznych przebiegających

w bardzo dużych układach, wcześniej
niemożliwych do opisania. Chodzi
o takie reakcje, które zachodzą
na przykład w organizmach żywych
pod wpływem enzymów. Cząsteczka
enzymu składa się zwykle
z kilkudziesięciu tysięcy atomów.
Dokładne opisanie przebiegu takiej
reakcji metodami chemii kwantowej
wymagałoby wykonania tak wielu
obliczeń, że jest to niewykonalne
przy użyciu współczesnych
komputerów. Warshel wymyślił, by
do dokładnych obliczeń metodami
mechaniki kwantowej nie uwzględniać
całej cząsteczki enzymu, a jedynie jej
niewielką, ale decydującą o przebiegu
reakcji część, używając do reszty

prostszych, znacznie mniej
dokładnych metod mechaniki
molekularnej. Dzisiaj metoda
Warshela stała się już standardem
w obliczeniach przebiegu reakcji
między związkami wielkocząstecz-
kowymi. Ma to ogromne znaczenie
między innymi przy racjonalnym
projektowaniu nowych leków.

Czy Pan zna osobiście A. Warshela?
Znamy się już ćwierć wieku. Od wielu
lat spotykamy się na konferencjach
naukowych, dyskutujemy ze sobą
i współpracujemy, chociaż nie jest to
bardzo ścisła i sformalizowana
współpraca.

Jakie inne wydarzenia zaplanowa-
no na 70-lecie politechniki?
W dniach 16 i 17 maja odbędą się
rodzinne warsztaty i gra terenowa.
Imprezy te przygotowuje działający
przy naszej Uczelni Łódzki Uniwersy-
tet Dziecięcy. 19 czerwca odbędzie się
piknik dla pracowników, absolwentów
i sympatyków Politechniki Łódzkiej,
zaś 13 i 14 czerwca zaprosimy wszyst-
kich chętnych na rynek Manufaktury
na liczne atrakcje pod wspólną nazwą
„Rozkręcamy cał(k)ą Łódź!”. Będzie to
pokaz największych osiągnięć i pasji
studentów Politechniki.

Czego konkretnie można się
spodziewać?

Nie sposób wymienić tu wszystkich
atrakcji. Będą wśród nich: wystawa
motocykli i innych pojazdów, turniej
gier komputerowych, warsztaty
z zakresu biotechnologii, chemii,
papiernictwa, robotyki i kreatywnego
myślenia, ścianki do wpisywania
życzeń, gry dla dzieci i młodzieży,
aerobik dla najmłodszych, ścianka
wspinaczkowa, pokaz mody i koncerty
muzyczne.

Trwa jubileuszowy konkurs „Nauka
się oPŁaca” – na najbardziej poży-
teczny, zrealizowany w Politechni-
ce, projekt naukowy, który zasto-
sowano w praktyce. Kiedy zostanie
rozstrzygnięty ten konkurs?
Ogłoszenie wyników i uhonorowanie
laureatów nastąpi 22 maja podczas
uroczystego posiedzenia senatu
Politechniki Łódzkiej.

O czym jeszcze warto wspomnieć
prezentując program obchodów
jubileuszowych?
O konferencji „Innowacje, przyszłość,
technologie”z udziałem
przedstawicieli Komitetów
Honorowego i Patronackiego, która
odbędzie się 15 października, a także
o ogólnopolskiej Gali Sportu
Akademickiego organizowanej przez
PŁ 23 października oraz wielu
innych imprezach organizowanych
przez poszczególne wydziały.

Politechnikarozkręcicał(k)ąŁódź

Dziennik Akademicki

Z
araz po uroczystym jubileuszo-
wym posiedzeniu Senatu Poli-
techniki Łódzkiej, 22 maja zosta-

nie wmurowany komień węgielny
pod Łódzkie Akademickie Centrum
Sportowo-Dydaktyczne PŁ. Pomieści
onom.in.jedynąwregionie50-metrową
pływalnię olimpijską o 10 torach, z try-
bunami dla 1,8 tys. widzów. Umożliwi
onarozgrywaniezawodównapoziomie
mistrzostwEuropy.WCentrumznajdzie
sięteż30-metrowybasen zwielopozio-
mową wieżą do skoków o wysokości 10
m.Posłużyondorozgrywaniazawodów
w skokach do wody, ale również w piłce
wodnej i pływaniu synchronicznym.

Podnoszonednoumożliwinaukępły-
wania i rehabilitację. W obiekcie znajdą
się ponadto hala sportowa z trybunami
dla 800 widzów, zespół sal rehabili-
tacyjno-rekreacyjnych, centrum spor-
tów wspinaczkowych ze specjalną
ścianką owysokości17metrów,centrum
multimedialne i przestrzeń handlowa.

Już 23 kwietnia zostanie uroczyście
otwarte Centrum Technologii Informa-
tycznych PŁ.Koszt tej inwestycji to 42
mln zł, z czego prawie 40 mln zł pocho-
dziześrodkówEuropejskiegoFunduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa.Wnowym,pięciokondygnacyj-

nym budynku będzie prowadzone no-
woczesne kształcenie w dziedzinie in-
formatyki oraz tworzenia i wykorzysty-
wania technologii informatycznych
w różnych obszarach techniki. Zaku-
pionaaparaturawspomożetakże kształ-
cenie w zakresie elektroniki i telekomu-
nikacji, biotechnologii i wielu innych
dziedzin.Wbudynkuopowierzchnipo-
nad4.500mkw.znajdujesię21specjali-

stycznychlaboratoriówzponad450sta-
nowiskami dla studentów. Są też 4 sale
do pracy w małych grupach, 4 sale
wideokonferencyjne, sala kinowa dla
100 osób wykorzystująca obrazowanie
trójwymiarowe oraz klaster oblicze-
niowy.

Priorytetowedlakrajowejgospodarki
kieunki, takie jak inżynieria procesowa,
inżynieriabiochemiczna,czyinżynieria

środowiska znajdą swoją bazę laborato-
ryjną we wznoszonym na rogu ulic Ste-
fanowskiego i Radwańskiej , czterokon-
dygnacyjnym gmachu Wydziału Inży-
nieriiProcesoweji OchronyŚrodowiska,
nazwanym LabFactor. Będzie to jeden
z najnowocześniejszych budynków dy-
daktycznych w Polsce. Będzie miał po-
wierzchnię ok. 4,5 tys. m kw., a znajdzie
sięwnim19laboratoriówwyposażonych
wnajnowsząaparaturęzgodnąztechno-
logiami użytkowanymi w przemyśle.
Koszt inwestycji to 50 mln zł.

Kosztem ok. 54 mln zł wzniesiono,
i wyposażono oddany do użytku w paź-
dzierniku 2013 r. nowoczesny gmach
WydziałuMechanicznego–FabrykęIn-
żynierów XXI wieku. Wysoki nowo-
czesny obiekt laboratoryjno-dydak-
tyczny jest połączony ze zrewitali-
zowanymbudynkimszedowymdawnej
fabryki włókienniczej Rosenblatta.

Na ok. 8,5 tys. m. kw. powierzchni
użytkowej powstały przestronne sale
wykładowe i seminaryjne, hala techno-
logiczna,pracowniedydaktyczneiinfor-
matyczne oraz specjalistyczne labora-
toriawyposażonewnajnowocześniejszy
sprzęt i aparaturę badawczą. Na dachu
budynku umieszczono odnawialnych
źródeł energii.

NowebudynkiPŁzmieniająmiasto
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Rozmowazprof. Piotrem
Panethem,prorektorem
dosprawnaukiPŁ
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Dr inż.Łukasz Albrecht,
Wydział Chemiczny

W
InstytucieChemiiOrganicznej
PŁ kieruje zespołem zajmują-
cym się nowymi metodami

tworzenia cząsteczek organicznych
przydatnychdocelówbiologicznychczy
farmaceutycznych. Głównym tematem
tych badań jest kataliza asymetryczna.
Jej istotę dr Albrecht wyjaśnia tak:

– Niektóre cząsteczki są chiralne, co
oznacza, iż – podobnie jak dłonie jed-
nego człowieka – mają taką budowę
przestrzenną, że jedna jest lustrzanym
odbiciem drugiej, ale nie są identyczne,
boprzypróbienałożeniajednejnadrugą,
nie pasują do siebie. Ta różnica może
mieć kolosalne znaczenie biologiczne,
comożeprzejawiaćsięnaprzykład tym,
żecząsteczkiojednejformieprzestrzen-
nej mają dany zapach, a cząsteczki bę-
dąceichnienakładalnymlustrzanymod-
biciem–inny.Możesięteż zdarzyć,żeta
różnicabędziebardziejdramatyczna,bo
jedna forma może być lekiem, a druga
trucizną. Dlatego pracujemy nad meto-
damisyntezyprowadzącymitylkodotej
jednej, pożądanej formy przestrzennej,
tak by druga forma w ogóle się nie two-
rzyła. W tym celu stosujemy specjalnie
dobrane katalizatory.

Po obronie w 2009 roku doktoratu
na PŁ (promotor: prof. Henryk Kraw-
czyk) Łukasz Albrecht otrzymał, w ra-
mach programu KOLUMB, stypendium
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i poje-
chał na staż podoktorski do Danii. Tam
trafił do zespołu w Aarhus University,
kierowanego przez prof. Karla Ankera
Jorgensena, wybitnego specjalisty
od syntezy asymetrycznej. Po trzech
i pół roku pracy w tym zespole wrócił
do Polski i wygrał konkurs w ramach
utworzonegoprzezNarodoweCentrum
Badań iRozwoju programu LIDER, skie-
rowanego do młodych naukowców.
Otrzymał też grant Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej w ramach programu
HOMING PLUS dedykowanego mło-

dym uczonym powracającym z zagra-
nicy po stażu podoktorskim. Fundusze
uzyskanezobutychprogramówpozwo-
liłydr.Albrechtowiutworzyćzespółzło-
żony z młodych naukowców i zakupić
aparaturę, która – łącznie ze sprzętem
już wcześniej znajdującym się w PŁ 
umożliwia prowadzenie badań naświa-
towym poziomie. Uzyskane tu wyniki
trafiłynaokładkiczasopismnaukowych
o najwyższym prestiżu na świecie.

Dr Łukasz Albrecht otrzymał m. in.
NagrodęPrezesaRadyMinistrówzanaj-
lepsząpracędoktorskąobronionąwroku
2009, a w tym roku, jako jedyny przed-
stawiciel łódzkiego środowiska akade-
mickiego, został nominowany do Na-
grody Naukowej tygodnika „Polityka”.

Dr inż. Dorota Bociąga,
Wydział Mechaniczny

J
est adiunktem w Instytucie Inży-
nieriiMateriałowej.Zajmujesięin-
żynierią biomedyczną.

Koordynowane przez nią badania
mają na celu tworzenie pokryć
implantów (protez stawu biodrowego,
gwoździ śródszpikowych, płytek stabi-
lizacyjnych i innych) w taki sposób, aby
zapewnić ich biozgodność z organi-
zmempacjenta,równieżwprzypadkach
trudnych, np. gdy chory jest alergikiem.

W pracy doktorskiej Dorota Bociąga
porównywałazachowywaniesięworga-
nizmachżywych implantówbezpokryć
zimplantamipokrywanymispecjalnymi
powłokami, np. z nanokrystalicznego
diamentu. Teraz, przygotowując roz-
prawę habilitacyjną, zajmuje się tzw.
funkcjonalizacją powierzchni. Chodzi
wniejoto,abysterowaćwłaściwościami
powierzchni pokrywających implanty.

– Można stwierdzić, że dane pokry-
cie, z określoną domieszką, będzie lep-
szenaimplantywkardiochirurugii, inne
w stomatologii, a jeszcze inne w ortope-
dii – wyjaśnia dr Bociąga.

Badania z tej dziedziny prowadzone
są w ramach koordynowanych przez

Dorotę Bociągę projektów wmiędzyna-
rodowymprogramieEraNET(European
Research Area NETwork) oraz progra-
mie LIDER (NCBiR).

W pracy badawczej dr Bociąga wyko-
rzystujedoświadczeniezdobytewinsty-
tucjachnaukowychzagranicą:weFran-
cji,WielkiejBrytanii,WłoszechiStanach
Zjednoczonych. W 2012 roku, podczas
trzymiesięcznego stażu na Uniwersyte-
cie Stanforda w USA, uczestniczyła
wprojektachdotyczącychkomercjaliza-
cji innowacji. Dzięki temu nauczyła się,
jak należy działać, jak rozmawiać
zprzedsiębiorcami,abyniebalisięzary-
zykować zastosowania w praktyce wy-
nikówprzeprowadzonychwuczelniprac
badawczychiwprowadzenia nowegoin-
nowacyjnego produktu na rynek.

Tam też poznała Design Thinking –
innowacyjną, bardzo skuteczną meto-
dologię umożliwiającą kreatywne roz-
wiązywanie zagadnień inżynierskich
przez specjalistów różnych dyscyplin,
dziękizderzeniurozmaitych,częstona-
wetbardzoodległychidei.DrBociągaza-
inicjowała wprowadzenie tej metody
do zajęć dydaktycznych PŁ. W Fabryce
InżynierówXXIwiekupowstałajużpra-
cowniaDesignThinkingLab,gdziewar-
sztaty z tej metodologii prowadzone są
w trybie zajęć obowiązkowych.

Dr hab. inż. Anna Fabijańska,
prof.PŁ, Wydział EEIA

P
racuje w Instytucie Informatyki
Stosowanej.Zajmujesięprzetwa-
rzaniem i analizą obrazów cyfro-

wych. – Jest to dziedzina mająca na celu
nauczyć komputery, jak widzieć i jak ro-
zumiećto,cowidzą–wyjaśniapanipro-
fesor i dodaje, że ludzkie oko interpre-
tujeobrazywsposóbnaturalny,automa-
tycznie oceniając wielkość, kształt,
barwę i inne parametry oglądanych
obiektów.Poto,abykomputermógł„zo-
baczyć” i „zrozumieć”, trzeba zdefinio-
wać proces, jaki odbywa się podczas wi-
dzenia, a następnie przekazać go kom-

puterowi za pomocą matematycznych
modeli. Do porozumienia z kompute-
rami służą obrazy cyfrowe, czyli takie,
którepowstająnaprzykładwcyfrowych
aparatach fotograficznych, ale także
w aparatach obrazowania medycznego,
takich jak tomograf komputerowy lub
rezonans magnetyczny.

Dla komputera każdy obraz jest zbio-
remelementów(nazywanychpikselami)
opisanychprzezliczbyniosącepewnein-
formacje,takżeitakie,którychokoludz-
kie nie potrafi wychwycić. Matema-
tyczne algorytmy przetwarzania i ana-
lizy obrazów zastosowane do obrazów
rejestrowanychprzezaparatymedyczne
umożliwiająilościoweokreśleniezmian
chorobowych zachodzących wewnątrz
organizmu. I właśnie takim wspomaga-
niemobrazowejdiagnostykimedycznej,
dziękiuzyskiwaniudanychilościowych,
bądźwykrywaniuzmianniewidocznych
dla oka, zajmuje się Anna Fabijańska.

Paniprofesorpodkreśla,żenauczenie
komputera widzenia tego, co jest po-
trzebnelekarzowidowydaniawłaściwej
diagnozy, wymaga ścisłej współpracy
z lekarzami. Zajmuje się więc przetwa-
rzaniem na algorytmy zrozumiałe dla
komputera nie tylko rejestrowanych
obrazów, ale też wiedzy medycznej.

Teraz kieruje grantem o nazwie „Sy-
stem komputerowego wspomagania
diagnostykizmianchorobowychmózgu
u dzieci”, realizowanym w ramach pro-
gramu Iuventus Plus, we współpracy
z Kliniką Neurochirurgii Instytutu Cen-
trum Zdrowia Matki Polki.

Anna Fabijańska w 2008 roku otrzy-
mała Nagrodę Rektora PŁ dla najmłod-
szego pierwszego autora publikacji
wczasopiśmiezlistyfiladelfijskiej,obej-
mującejnajbardziejprestiżoweperiodyki
naukowe.ByłateżstypendystkąFunda-
cji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach
skierowanego do młodych naukowców
programu START, a obecnie otrzymuje
stypendiumMinisterstwaNaukiiSzkol-
nictwa Wyższego dla wybitnych mło-
dych naukowców.

Oniprzesądząoprzyszłości Uczelni
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Drhab. inż.AnnaFabijańska,prof.
PŁ, jest specjalistką od informatyki
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Dr inż.DorotaBociągaprowadzi
badania z inżynierii biomedycznej

Dr inż.ŁukaszAlbrecht zajmuje się
organiczną syntezą asymetryczną

Przedstawiamytroje
znakomitych

młodychnaukowców
ztrzechnajstarszych

wydziałów
PolitechnikiŁódzkiej:

Chemicznego,
Mechanicznego
orazElektrotechniki,

Elektroniki,
Informatyki
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U
niwersytet Medyczny w Łodzi to
jedna z największych uczelni
medycznych w Polsce, której

tradycja sięga lat 40. ubiegłego wieku.
Pierwsze wydziały medyczne: lekarski,
stomatologiczny i farmaceutyczny
powstały w 1945 w strukturze Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Rok 1949 był mo-
mentem przełomowym dla łódzkiego
ośrodka medycznego. Wtedy to,
na mocy rozporządzenia Rady Mini-
strów Rzeczpospolitej Polskiej, utwo-
rzono samodzielną uczelnię - Akade-
mię Medyczną w Łodzi.

Na dalsze przeobrażenia w funkcjo-
nowaniu wyższego wojskowego szkol-
nictwa medycznego w Łodzi wpływ
miała Uchwała Rady Ministrów Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej z 7 listo-
pada 1957 roku, która powołała do ży-
cia Wojskową Akademię Medyczną.
U progu XXI wieku historia kształcenia
medycznego w Łodzi zatoczyła krąg -
podjęto decyzję o połączeniu uczelni
wojskowej i cywilnej, powołując Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi. Uczelnię,
która z sukcesami kontynuuje tradycje
swoich poprzedniczek, umiejętnie łą-
cząc tradycję z nowoczesnością. Tego-
roczny jubileusz to nie tylko powód
do radosnego świętowania, ale przede
wszystkim doskonała okazja do podsu-
mowań i refleksji.

Obecnie na pięciu wydziałach i 15
kierunkach studiów kształci się ponad
8.000 studentów. Uczelnia prowadzi
również studia w języku angielskim,
na których program lekarski, lekar-
sko-dentystyczny oraz studia dokto-
ranckie realizuje ponad 400 obcokra-
jowców. Zaplecze kliniczne Uniwer-
sytetu stanowią cztery szpitale, w tym
najnowocześniejsze w regionie, no-
wo otwarte Centrum Kliniczno-Dy-
daktyczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma
znaczący udział zarówno w życiu aka-
demickim miasta, jak i kraju. Uczelnia
kształci przyszłych lekarzy i specjali-
stów z dziedzin medycznych
i okołomedycznych, prowadzi badania
naukowe, prace rozwojowe oraz świad-
czy usługi badawcze. Wysoka pozycja
w rankingach, przyjazna atmosfera
oraz sukcesywnie unowocześniana
i rozbudowywana infrastruktura spra-
wiają, że uczelnia skutecznie opiera się
kryzysowi związanemu z niżem demo-
graficznym i przyciąga coraz liczniej-
sze rzesze kandydatów do zawodu le-
karza czy farmaceuty.

O znaczącej pozycji Uniwersytetu
świadczą wysokie miejsca w ogólno-
polskich rankingach i statystykach. Ab-
solwenci Wydziału Lekarskiego
od wielu lat osiągają najlepsze wyniki
w Lekarskim Egzaminie Końcowym.
Wśród studentów uczelni można zna-
leźć laureatów prestiżowych nagród
i konkursów, takich jak Diamentowe
Granty czy Broker Innowacji. Środowi-
sko studenckie szczególnie sobie ceni
dogodne warunki do studiowania oraz
niepowtarzalny „prostudencki” klimat,

za który Uniwersytet otrzymał wyróż-
nienie od Parlamentu Studentów
Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi sukcesywnie
zmienia się i rozszerza, uwzględniając
przede wszystkim potrzeby rynku
pracy oraz wytyczne Procesu Boloń-
skiego. Nauczanie przyszłych lekarzy
na Wydziale Lekarskim od kilku lat re-
alizowane jest według nowego pro-
gramu nauczania opracowanego siłami
programu unijnego „Operacja Sukces –
unikatowy model kształcenia na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi odpowiedzią na po-
trzeby gospodarki opartej na wiedzy”.
W budowaniu tego programu położono
największy nacisk na nauczanie zinte-
growane i zależne od problemu, wpro-
wadzono nowatorskie zajęcia fakulta-
tywne oparte o nowoczesne narzędzia
oraz możliwość realizacji studiów w ję-
zyku angielskim.

Poprawa warunków kształcenia stu-
dentów na Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi oraz prowadzenia badań nau-
kowych przyświeca wszelkim wprowa-
dzanym reformom.

W nowoczesnym Centrum Dydak-
tycznym Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi ulokowano unikatowe w skali
kraju laboratoria naukowo-badaw-
cze, a także multimedialne centrum
stomatologiczne. Dzięki zastosowa-
nym rozwiązaniom architektonicznym
oraz nowym technologiom, Centrum
dostosowane jest do prowadzenia za-
jęć dydaktycznych na najwyższym po-
ziomie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to
uczelnia wyjątkowa pod wieloma
względami.

W swojej strukturze posiada unika-
towy Wydział Wojskowo-Lekarski,
na którym kształcą się przyszyli leka-
rze wojskowi. Naukę „studentów
w mundurach” finansuje Ministerstwo

Obrony Narodowej, a ten prestiżowy
kierunek studiów cieszy się ogromną
popularnością wśród kandydatów. Co
roku o przyjęcie na studia ubiega się
prawie 10. osób na jedno miejsce.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
pragnie być nie tylko naukowym lide-
rem i uznaną uczelnią, ale także waż-
nym ośrodkiem opiniotwórczym -
miejscem, gdzie ścierają się różne po-
stawy i poglądy, gdzie obowiązuje wol-
ność słowa i myśli, a studenci mają
możliwość realizować swoje pasje, nie
tylko te zawodowe.

Uczelnia dla studentówzpasją
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N
ie ma biznesu bez nauki i szkol-
nictwa. Dlatego PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna

S.A.wzmacniawspółpracęzuczelniami
wyższymiwcałymkraju. Zawarteporo-
zumienia określają m.in. zasady wyko-
rzystania potencjału naukowego i bazy
badawczej akademii, przy jednoczes-
nym wsparciu działalności naukowej
i dydaktycznej szkół. Podpisanie umów
umożliwiłostudentom odbycie praktyk
w oddziałach spółki PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna oraz
przygotowanie prac licencjackich, ma-
gisterskich czy doktoranckich.

– Otworzyło również możliwości dla
uczelni w zakresie uczestnictwa w mię-
dzynarodowych programach badaw-
czych i naukowych, a także dało
ogromnepoledowspółpracymiędzyna-
rodowej – podkreśla Zofia Wysokińska,
prorektor ds. współpracy z zagranicą
Uniwersytetu Łódzkiego.

Współpraca polega również na
współorganizacjikursówszkoleniowych
i studiów podyplomowych dla kadry
inżynieryjno-technicznej spółki oraz
udziale w pracach naukowo-badaw-
czych. Porozumienia obejmują współ-
pracęm.in.wdziedzinieenergetyki,cie-
płownictwa, ochrony środowiska, a
takżeekonomii,rachunkowości,organi-
zacjiizarządzaniaorazprawa.Inicjatywa
została bardzo dobrze odebrana za-
równo w środowiskach akademickich,
jak iwbranżywydobywczo-wytwórczej.

– Umowy podpisywane z tak dużymi
przedsiębiorstwami są nie do przece-
nienia. Zwłaszcza w kontekście głoszo-
nych opinii, że studenci opuszczają
uczelnie zaopatrzeni w wiedzę teore-
tyczną, a ich wiedza praktyczna jest nie-
wystarczająca – zaznacza prof. Włodzi-
mierz Kiernożycki, rektor Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie.

PGE GiEK S.A. współpracuje z czoło-
wymi polskimi uczelniami: Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uni-

wersytetem Łódzkim, Politechnikami
w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdań-
sku, Opolu, Rzeszowie, Akademią Mor-
ską,ZachodniopomorskimUniwersyte-
tem Technologicznym, Uniwersytetem
EkonomicznymweWrocławiuorazPań-
stwowąWyższąSzkołąZawodowąwGo-
rzowieWielkopolskim.Najczęściejsąto
uczelnie z tych rejonów, w których
spółka posiada swoje oddziały.

Przykładamiwspólnychprojektówsą
m.in. innowacyjnametodamonitoringu
blokuenergetycznegowElektrowniTu-
rów wypracowana zPolitechniką Wroc-
ławską czy realizacja z Politechniką
Łódzką trzeciego etapu programu rtę-
ciowego, ograniczającego emisję tego
pierwiastka do atmosfery.

– Wspierające wzrost innowacyjności
działania nauki i biznesu należy prowa-
dzić w duchu ścisłej i nastawionej
na wynik współpracy, która obu stro-
nom umożliwi osiągnięcie stawianych
przed nimi celów – mówi Jacek
Kaczorowski, prezes zarządu PGE
GiEK S.A.

Łączenieświatanaukiibiznesutoko-
rzyści dla studentów, a także dla przed-
siębiorców. Wiedzą o tym absolwenci
Politechniki Łódzkiej, którzy otrzymali
jednorazowe stypendia naukowe. Przy-
znano je w ramach konkursu Pro-Ener-
gia studentom kierunków związanych
z produkcją i transportem energii,
ochroną środowiska i zarządzaniem.
Współorganizatoremkonkursuifunda-
torem nagród finansowych jest PGE
GiEK S.A.

– Nie tylko wspieramy i nagradzamy
najlepszychabsolwentów.Udziałwpro-
gramie to również dobry sposób na po-
szukiwanie przyszłych kadr do pracy
w naszej spółce – podkreśla Jacek
Kaczorowski.

Z kolei PGE GiEK S.A. korzysta z uni-
kalnych projektów, ma dostęp do badań
prowadzonych przez pracowników
uczelnidlaprzedsiębiorstworazuczest-
niczywewspólnychdziałaniachzkadrą

naukową. Spółka wciąż rozwija współ-
pracęzuczelniamiisięgaponowoczesne
rozwiązania.

– Przemysł potrzebuje nowych tech-
nologii i wiedzy, żeby się rozwijać – za-
znacza Eugeniusz Walus, dyrektor
ekonomiczno-finansowyPGEGiEKS.A.
Oddział KWB Bełchatów. Dlatego Insty-
tutMaszynPrzepływowychPolitechniki
Łódzkiej otrzymał kilkadziesiąt nowo-
czesnych komputerów wraz z oprogra-
mowaniem.Zesprzętukomputerowego
korzystają studenci kierunków: energe-
tyka, mechanika i budowa maszyn oraz
studenci Centrum Kształcenia Między-
narodowego Politechniki Łódzkiej.

Pracownicy spółki zobowiązali się
takżenieodpłatniewspieraćnajlepszych
studentów Uniwersytetu Łódzkiego
w rozwoju zawodowym i osobistym.
Dzięki temu mentorzy i studenci spoty-
kają się i budują relację mistrz – uczeń.
Umiejętności i doświadczenie mentora
pomagają m.in. w budowaniu u stu-
denta poczucia własnej wartości, we
wzbudzaniu jego motywacji do osiąga-
nia kolejnych celów czy w nawiązywa-
niu kontaktów zawodowych.

Dobrybiznes
współpracuje
znauką
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Wzmacnianie wizerunku uczelni,
atakżewkładwjejrozwójprzezpracow-
nikówPGEGiEKS.A,doceniłUniwersy-
tet Łódzki przyznając tytuły Absolwen-
tówVIPswoimbyłymstudentom,adzi-
siaj czołowym menedżerom spółki.
Tytuł Absolwenta VIP otrzymał Roman
Forma, wiceprezeszarząduds.finanso-
wych PGE GiEK S.A., a także dyrektorzy
departamentówspółki: WiesławSztela,
Dariusz Doman, Mariola Dyderska-
Gwoździk i Rafał Ratajczyk. Tytuł przy-
znawany jest wybitnym ekspertom, lu-
dziomsukcesu,osobistościomzeświata
nauki,polityki,biznesuisztuki.Pracow-
nicy PGE GiEK S.A. otrzymali także sta-
tuetki – ceramiczne jabłka symbolizu-
jące, iż absolwent jest wspaniałym owo-
cem Uniwersytetu Łódzkiego oraz
podkreślająceowocnąwspółpracęabsol-
wenta z uczelnią.

– Absolwenci to największy kapitał
uczelni. Część z nich zrobiła błyska-
wicznekarieryzawodoweibyłobymar-
notrawstwem, gdybyśmy nie wykorzy-
stali tego kapitału – mówi Bogdan
Gregor, prorektor Uniwersytetu Łódz-
kiego ds. ekonomicznych.

Pracownicy PGE GiEK otrzymali także statuetki – ceramiczne jabłka
symbolizujące, iż absolwent jest wspaniałym owocem Uniwersytetu
Łódzkiego oraz podkreślające owocną współpracę absolwenta
z uczelnią

PGEGórnictwoiEnergetykaKonwencjonalnaS.A.
wspieradziałalnośćnaukowąidydaktyczną

12uczelniwyższych.Wramachwspółpracy
spółkaorganizujepraktykistudenckie,staże,

przyznajestypendiadlanajlepszychstudentów
orazpomagaprzymodernizacji laboratoriów

dydaktycznychibadawczych.Awszystkopoto,
abypomócakademiomosiągnąćnajwyższy
poziomnauczania iszkolenia.
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K
oncern PGE Polska Grupa Ener-
getyczna to jeden z najlepszych
pracodawców w Polsce. Świad-

czą o tym nie tylko wysokie miejsca
w prestiżowych rankingach, np. ran-
kingu Universum Global. Przede
wszystkim to studenci wskazują PGE
jako jednego z najbardziej atrakcyj-
nych pracodawców dla osób z wy-
kształceniem inżynieryjnym. PGE to
także jedna z najlepszych spółek
pod względem pracy dla prawników.

Z kolei według badań przeprowa-
dzonych w ramach Ranstad Award
2014, PGE jest najbardziej atrakcyjnym
pracodawcą w branży energetycznej.
PGE zapewnia przede wszystkim bez-
pieczeństwo zatrudnienia, konse-
kwentnie stosuje zasady równowagi
między pracą, a życiem prywatnym
i podejmuje działania na rzecz środo-
wiska i społeczeństwa.

„Budujemy Wartość Polskiej Gospo-
darki. Pracuj dla nas!” to projekt, który
ma pobudzać współpracę ze środowi-
skiem naukowo-badawczym w celu
wspierania potencjału Grupy Kapitało-
wej PGE oraz wyłonienia absolwentów
oponadprzeciętnychzdolnościach,któ-
rzybędąmielimożliwośćwykorzystania
wiedzy teoretycznej zdobytej podczas
studiów w pracy zawodowej w najwięk-
szej grupie sektora energetycznego
w Polsce.

Ostażwramachprogramuubiegalisię
absolwenci polskich uczelni, którzy
w 2014 roku obronili pracę dyplomową
uzyskując tytuł inżyniera, magistra lub
magistra inżyniera.

Pierwszym krokiem, jaki musieli wy-
konać kandydaci na stażystów, było za-
rejestrowaniesięnastronieinternetowej
programu i wypełnienie ankiety. Miała
ona określić predyspozycje do pracy
na konkretnym stanowisku. Wybrani
na podstawie ankiet kandydaci zostaną
zaproszeni przez spółki na rozmowę
kwalifikacyjną. Laureaci programu wy-
łonieni zostaną do 8 maja 2015 roku,
a pierwsze staże rozpoczną się już 1
czerwca 2015 roku.

Absolwenci będą mieli szansę odby-
cia stażu i zdobycia doświadczenia
przyciekawychprojektachwGrupieKa-

pitałowej PGE. Długość stażu uzależ-
nionabędzieodmiejscanaliścierankin-
gowej, która powstanie po przeprowa-
dzeniudwuetapowegoprocesurekruta-
cyjnego. Za zajęcie pierwszego miejsca
absolwenciotrzymająmożliwośćodby-
cia stażu sześciomiesięcznego, za zaję-
cie kolejnych miejsc – stażu trzymie-
sięcznego.

– Cenimy wartość i kompetencje
młodych ludzi, a poprzez programy sta-
żowe chcemy budować kompletną bazę
przyszłych pracowników, w celu wspie-
rania efektywności biznesowej grupy
orazwypełnieniamogącychpojawiaćsię
w przyszłości luk kompetencyjnych
i wiekowych – mówi Marek Woszczyk,
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy

Pracujdlanas

Absolwenci Politechniki Łódzkiej, którzy otrzymali jednorazowe stypendia naukowe, przyznanew ramach konkursu Pro-
Energia.Wkonkursie uczestniczyli studenci kierunków związanych z produkcją i transportemenergii, ochroną środowiska
i zarządzaniem.Współorganizatoremkonkursu i fundatoremnagród finansowych jest PGEGiEK S.A.

„BudujemyWartośćPolskiejGospodarki.
Pracujdlanas!”–takbrzmiwspólnyprogram
stażowyMinisterstwaSkarbuPaństwa
i17spółekzudziałemSkarbuPaństwa.
PGEPolskaGrupaEnergetycznawramach
programuprzyjmienastaż30absolwentów
uczelniwyższych.Będąonizdobywaćswoje
pierwszedoświadczeniazawodowe
wnajwiększejgrupiesektoraenergetycznego
wPolsce.

Energetycznej. – Nie sztuką jest dziś po-
zyskanie wykwalifikowanego pracow-
nika, ponieważ młodzi ludzie są świet-
nie wykształceni, sztuką jest natomiast
rozwijanie jego kompetencji i niezmar-
nowanie jego ogromnego potencjału.
PGEdajebardzodobrąperspektywęroz-
wojuabsolwentomijestpracodawcąza-
pewniającym wysokie standardy pracy.
Wspieramyswoichpracownikówwsuk-
cesywnym rozwoju oraz podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych – dodaje Ma-
rek Woszczyk.

PGE przyjmie na staż absolwentów
piętnastu kierunków studiów. Wśród
nich znajdują się:

– górnictwo,
– energetyka,

– elektroenergetyka,
– ciepłownictwo,
– ochrona środowiska,
– ekonomia,
– rachunkowość,
– finanse,
– prawo,
– zarządzanie,
– mechanika maszyn,
– budowa maszyn,
– technologia maszyn,
–budownictwoienergetykajądrowa.

Firma dołoży wszelkich starań, aby
wybrani kandydaci mogli rozwijać i po-
szerzaćswojezainteresowaniaorazpra-
cować z najlepszymi ekspertami
przy ciekawych zadaniach.
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Z
pomocąszkołomprzychodziedu-
kacja nieformalna, która prowa-
dzona jest w powstających licznie

wostatnichlatachcentrachnaukii inte-
raktywnych muzeach. W ten nurt wpi-
suje się ze swoją działalnością również
bełchatowska Ekspozycja PGE Giganty
Mocy,któraedukujeotym,jakwytwarza
się energię elektryczną z węgla brunat-
negowdwóchbełchatowskichgigantach
PGE, tj. Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów i Elektrowni Bełchatów.

Wjakisposóbzadbaćoto,abywiedza
tamnabywanabyłarzetelna?Opopraw-
ność naukową informacji przekazywa-
nych zwiedzającym dbają m.in. partne-
rzynaukowi,którymisązarównouczel-
nie wyższe, jak i instytuty badawcze.

Uniwersytet Łódzki,
Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej – Katedra
Modelowania Procesów
Nauczania
Jużnaetapiebudowy ekspozycjinawią-
zano współpracę w Katedrą Modelowa-
nia Procesów Nauczania na wydziale fi-
zyki łódzkiego uniwersytetu. – Po kon-
sultacjach z nauczycielami fizyki
doszliśmy do wniosku, że nie można
mówić o działaniu elektrowni z pomi-
nięciem znanych osób, które odkryły
prawa,rządząceelektrycznością–mówi
MałgorzataStanasiuk-Mordalska,wice-
dyrektor ds. ekspozycji Giganty Mocy
i marketingu MCK Bełchatów. – Tak na-
rodził się pomysł szatni fizyków – miej-

sca, w którym w niecodzienny sposób
prezentowanych jest dwanaście postaci
wielkich naukowców, takich jak Nicola
Tesla, Thomas Edison, czy Michael
Faraday.

Do współpracy nad tym eksponatem
zaproszono prof. Tadeusza Wibiga, kie-
rownika Katedry Modelowania Proce-
sówNauczania,dziękiktóremuwnietu-
zinkowysposóbdowiadujemysięcieka-
wostekzżyciaznanychfizyków.Oprócz
życiorysównaukowcówwszyscy,którzy
odwiedzą stronę internetową gigantów,
mogą również skorzystać z przepisu
na proste doświadczenia nawiązujące
do prowadzonych przez te wybitne po-
staci prac badawczych.

Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy
Jedną z pierwszych instytucji badaw-
czych,doktórychzwrócilisiętwórcyek-
spozycjiPGEGigantyMocyopomocme-
rytoryczną,byłPaństwowyInstytutGe-
ologiczny, który objął opieką prace
nadczęściąekspozycjipoświęconągeo-
logii. Proces powstawania węgla oraz
prezentacje gatunków roślin, z jakich
powstałwęgielbrunatny–totylkoprzy-
kładytreścinaukowych,którekonsulto-
wane były z pracownikami PIG-PIB.
Dzięki uprzejmości instytutu, ekspozy-
cja ma również możliwość prezentowa-
niaciekawycheksponatówzzakresupa-
leobotaniki oraz współpracy przy orga-
nizacji wystaw czasowych.

Dziennik Akademicki

Jakprzesłaćenergięnaodległość?Naczym
polegaindukcja?Czymróżnisięprądstały
odzmiennego?Natepytaniaodpowiedźzna
każdynauczyciel fizyki.Wjakisposóbjednak
mówićofizycenaszymdzieciomimłodzieży,
żebyzachęcićjezjednejstronydonauki,ale
zdrugiejrównieżdosamodzielnych
poszukiwańnaukowych?
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Wszatni fizykówiwgąszczu lasu

W szatni fizyków znajduje się m.in. szafka Thomasa Edisona

W Sali Wiosna zaprezentowane są m.in. zbiory udostępnione przez PIG-PIB
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Można się poczuć przeniesionym w odległą przeszłość Ziemi...
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...i wyobrazić sobie dawno wymarłe zwierzęta
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