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Na wet in ży nie ria
kos micz na
Każ de go ro ku na Po li tech ni ce
Łódz kiej po ja wia ją się no we kie -
run ki stu diów. Uczel nia ma sze -
ro kie kon tak ty z biz ne sem i prze -
my słem. To on jej pod po wia da,
ja kich pra cow ni ków bę dzie po -
trze bo wał za kil ka lat.

Czy taj s. 6

Bę dą mie li się
czym chwa lić
Jeż dżą po świe cie, pro jek tu ją sa -
mo cho dy przy szło ści, bu du ją
mar sjań skie go ła zi ka, pró bu ją
po wtó rzyć suk ces „Wiedź mi na”.
Tym mię dzy wy kła da mi zaj mu -
ją się stu den ci Po li tech ni ki Łódz -
kiej.

Czy taj s. 8-9 

Stu dia 
z wi do kiem 
Trud no zna leźć na ma pie świa ta
kraj, do któ re go nie mo gli by po -
je chać stu den ci Po li tech ni ki
Łódz kiej na prak ty ki lub stu dia.
O pie nią dze na wy jazd też nie
trze ba się mar twić. 

Czy taj s. 10

No we in we sty cje
w kam pu sie
Obok zre wi ta li zo wa nych po fa -
brycz nych bu dyn ków, za byt -
ko wych wil li i pa ła cy ków po -
wsta ją no wo czes ne obiek ty
o cie ka wej ar chi tek tu rze.
A w nich sprzęt war t mi lio ny
zło tych. 

Czy taj s. 12-13
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PRO FE SOR STA NI SŁAW BIE LEC KI,

REK TOR PO LI TECH NI KI ŁÓDZ KIEJ

M
i nio ne 70 lat to był
czas nie u stan nych
re wo lu cji tech no lo -
gicz nych. Do da tek,
któ ry trzy ma cie

Pań stwo w rę kach, kie ru je my do
mło dych lu dzi, mo że war to więc
przy pom nieć, jak szyb ko zmie niał
się w tym cza sie świat.

Oto przy kła dy z ży cia co dzien -
ne go: na da wa nie pro gra mów te le -
wi zyj nych roz po czę to w Pol sce
w 1952 r. Te le wi zo ry by ły ogrom ne,
wa ży ły dzie siąt ki ki lo gra mów, a ich
ekra ny by ły wiel ko ści dzi siej sze go
iPa da. Wte dy ni ko mu do gło wy nie
przy szło by, że by wie szać je na ścia -
nie. Nie ist nia ły i nie by ły po trzeb -
ne pi lo ty, bo te le wi zja emi to wa ła
tyl ko je den pro gram, i to czar no-
-bia ły. Te le fon ko mór ko wy to ko lej -
ny przy kład po stę pu. Roz wój te go
po wszech nie dziś uży wa ne go urzą -
dze nia, w któ rym funk cja dzwo nie -
nia jest jed ną z bar dzo wie lu, roz -
po czął się w la tach 70. XX w. Wte -
dy Mo to ro la za czę ła sprze da wać
swo je pier wsze ko mór ki. Wa ży ły
ki lo gram i by ły wiel ko ści ceg ły.
A pierw szy SMS wy sła no do pie ro
w 1992 r. In ter net też nie jest od za -
wsze. Pier wsza stro na WWW po -
wsta ła w 1990 r. W tej chwi li mó wi
się, że cze go nie ma w in ter ne cie, to
nie ist nie je. 

W każ dej dzie dzi nie tech ni ki
i tech no lo gii, któ re są roz wi ja ne na
Po li tech ni ce Łódz kiej, na stą pił w la -
tach jej ist nie nia sza lo ny po stęp, jak -
by czas biegł szyb ciej niż przed la -
ty. Na si na u kow cy ma ją też w tym
swój udział. Kie dyś Po lak Adam
Osta szew ski skon stru o wał pierw -
szy he li kop ter. Dzi siaj na u kow cy
z na szej uczel ni po mo gli za pro jek -
to wać naj szyb szy he li kop ter świa -
ta. Na Po li tech ni ce pro du ko wa ny
jest gra fen – na dzie ja prze my słu, ja -
ką kie dyś był krzem. Po li tech ni ka
Łódz ka ma też swój wkład w roz bu -
do wy wa ny właś nie Bio Na no Park,
na te re nie któ re go po wsta je ARUZ
– je dy ne ta kie urzą dze nie na świe -
cie. Ten wy jąt ko wy sy mu la tor cyf -
ro wy po mo że w usta le niu i od two -
rze niu skom pli ko wa nych re ak cji
che micz nych, co mo że być po moc -
ne mię dzy in ny mi w opra co wy wa -
niu no wo czes nych le ków.

Każ dy na u ko wiec za czy nał kie -
dyś ja ko stu dent. Za sta na wiał się,

ja ką wy brać uczel nię i ja ki kie ru -
nek. My śle li o tym też na si stu den -
ci, o któ rych pi sze my w tym do dat -
ku. Dziś ko rzy sta ją z no wo czes nych
me tod na u cza nia, a jed ną z nich jest
Krót ka In dy wi du al na Ścież ka Stu -
dio wa nia. Dzię ki niej już na stu diach
uczest ni czą w pro jek tach ba daw -
czych. No wo czes ne spo so by kształ -
ce nia nie są tyl ko dla naj lep szych.
Od lat uczy my my śle nia pro jek to -
we go, a od nie daw na w pro gra mie
kształ ce nia zna laz ła się me to da De -
sign Thin king. To wy my ślo ny przez
Ame ry ka nów na Stan ford Uni -
versity spo sób kre a tyw ne go roz -
wią zy wa nia prob le mów. Na Po li -
tech ni ce na u ka to w du żej mie rze
zdo by wa nie prak tycz nych umie jęt -
no ści. Prze ko nu ją się o tym stu den -
ci pro jek tu ją cy so lar ny sa mo chód,
któ ry w paź dzier ni ku bę dzie ści gał
się w Au stra lii. Pi sze my o ich do ko -
na niach oraz o in nych pro jek tach
stu den ckich bio rą cych udział w mię -
dzy na ro do wych za wo dach. 

A Po li tech ni ka Łódz ka jest uczel -
nią w isto cie mię dzy na ro do wą. Od
po nad 20 lat re a li zu je pro gra my stu -
diów w ca ło ści pro wa dzo ne w ję zy -
ku an giel skim lub fran cu skim. Ich
ab sol wen ci to eli ta pol skich in ży -
nie rów. Co ro ku kil ku set na szych
stu den tów wy jeż dża na za gra nicz -
ne sty pen dia i prak ty ki. Pi sze my
o tym, gdzie i jak moż na po je chać.

Dziś, mi mo ni żu de mo gra ficz -
ne go, PŁ jest jed ną z naj chęt niej
wy bie ra nych uczel ni. Mło dzież
chce tu stu dio wać, bo do strze ga
szan sę na otrzy ma nie wy kształ ce -
nia ocze ki wa ne go przez ry nek pra -
cy. Osta t nie ba da nia i ran kin gi
wska zu ją, że Po li tech ni ka Łódz ka
jest w czo łów ce uczel ni, któ rych
ab sol wen ci otrzy mu ją naj wyż sze
wy na gro dze nia oraz są naj czę ściej
po szu ki wa ni przez pra co daw ców.
Jak współ pra cu je się im z uczel -
nią, jak ra dzą so bie na świe cie i jak
po strze ga ją nas par tne rzy z prze -
my słu, moż na też prze czy tać na

stro nach te go do dat ku. Wie le miej -
sca po świę ca my im pre zie, któ rą or -
ga ni zu je my z oka zji 70-le cia w Ma -
nu fak tu rze. Na si stu den ci za pra sza -
ją na war szta ty, po ka zy do świad -
czeń, wy sta wy, kon cer ty, a na wet
po kaz mo dy. Przez ca ły week end
chce my ba wić się wspól nie z ło dzia -
na mi i po ka zać, ja kich ma my kre a -
tyw nych stu den tów oraz to, że tech -
ni ka jest fa scy nu ją ca.

W dodatku „70 lat Po li tech ni ki
Łódz kiej. Tu speł nia ją się ma rze -
nia” opisujemy tyl ko pew ne frag -
men ty z dzia łal no ści uczel ni po ka -
zu ją ce, że to jest to miej sce, gdzie
pa sja i wie dza mo gą stać się po cząt -
kiem suk ce sów, o któ rych ma rzy -
my w mło do ści.

Za chę cam do lek tu ry i do zwią -
za nia swo jej przy szło ści z Po li tech -
ni ką Łódz ką. �

tra dy cji 
i no wo czes no ści

Po li tech ni ka Łódz ka ma już 70 lat. W po rów na niu z naj star szy mi uczel nia mi to nie wie le.
Jed nak wiek uczel ni tech nicz nych od mie rza nie ze gar cza su, lecz ze gar tech no lo gii 
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70 lat

Prof. Sta ni sław Bie lec ki, 
rek tor Po li tech ni ki Łódz kiej

Na strona 2 i 16 znajduje się materiał

reklamowy
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MI CHAŁ FRĄK

Plan wy da rzeń 
w ma nu fak tu rze 

RY NEK, godz. 11-18 
Wy sta wa prac pla stycz nych 
Hap pe ning Wy dzia łu In ży nie rii

Pro ce so wej i Ochro ny Śro do wi ska
oraz MPK (so bo ta)

Flas hmob z przy ja ciół mi z pro -
gra mu Eras mus (nie dzie la)

Gra miej ska z na gro da mi
Ścian ka wspi na czko wa
Po le do gry w squ as ha
Po ka zy klu bu AZS PŁ
Po ka zy tań ca 

War szta ty 
RY NEK, godz. 11-19
Taj ni ki ra dia 
Po li żon gler uczy sztu czek 
Zo staw ko lor – baw się bar wa mi 
Cał(k)uj kre a tyw nie – scrab ble,

su do ku, puz zle
Cał ki w po ja zdach PŁ
Stwórz ro bo ta z Le go
Chcesz do tknąć che mii?
Czy to jesz cze fi zy ka, czy już ma -

gia?
Zrób to sam – kos me ty ki i zdro -

we prze ką ski
Nie bądź zie lo ny w eko te ma cie
Skręć i roz kręć ro bo ta ze SKA -

NER-em!
Kuch nia na che mii czy che mia

w kuch ni?
Kre a tyw ne wy zwa nia DT4U
Roz krę ca my si to dru kiem
RO TUN DA, godz. 11-19
Wy sta wa Ani ma cji PO LI GON3 
Tur niej Roz krę co nych Cał ką Gier

Kom pu te ro wych 
Łódz kie mu ra le w apli ka cjach

– pre zen ta cja mul ti me dial na
SCE NA, godz. 12-14 i 16-18

Po ka zy do świad czeń 
Roz kręć z na mi świat che mii

– SKN Tro tyl z Wy dzia łu Che micz -
ne go

Co moż na zro bić z pa pie ru? – stu -
den ci z In sty tu tu Pa pier nic twa i Po -
li gra fii

Łódz kie mu ra le w apli ka cjach
– stu dent in for ma ty ki z Wy dzia łu
FTIMS 

Che micz ne Tv-Show – SKN Na -
no z Wy dzia łu Che micz ne go

Pani He le na Bio me dy cy na
praw dę ci po wie… – SKN ECO re -
se arch z Ko le gium To wa roz naw -
stwa

Su mo-Ro bo ty zna ją cał ki… dla -
te go wy gry wa ją za wo dy! – SKN
SKa NeR z Wy dzia łu EE IA

Czy tyl ko cał ki tań czą w bu tel ce?
– SKN Ener ge tyk z Wy dzia łu EE IA

Kon cer ty 
So bo ta: godz. 19. Hod hill oraz Sa -

mok hin Band
Nie dzie la: godz. 19. Po kaz mo dy

Wy dzia łu TMiWT
Godz. 20-22. Kon cert Chó ru i Or -

kie stry Po li tech ni ki Łódz kiej

Opis war szta tów 
TAJ NI KI RA DIA
Re dak to rzy prze szko lą chęt -

nych z taj ni ków ra dia i na u czą
dzien ni kar skich sztu czek.

STWÓRZ RO BO TA Z LE GO
Bu do wa nie i pro gra mo wa nie

ro bo tów dzię ki za ba wie kloc ka mi
Lego Min dstorms. Tyl ko na tych
war szta tach wszyst kie ele men ty
ze sta wu – ta kie jak czuj ni ki, sil ni ki
czy mi kro kon tro ler. Za pro jek tu je -
cie i skon stru u je cie swo ją ma szy -
nę tyl ko po to, że by na koń cu ją za -
pro gra mo wać.

KRE A TYW NE WY ZWA NIA
DT4U

Trzy war szta ty: 
„Wil helm Tell” to oka zja do te -

go, by spraw dzić cel ność i umie jęt -
no ści bu do wa nia. 

„Się gnij gwiazd” to kon ku ren -
cja, w któ rej trze ba bę dzie two rzyć
jak naj bar dziej sta bil ną kon struk -
cję z rze czy śred nio i sła bo sta bil -
nych.

„Te nis wia dro wy” – tu po czu je -
cie na włas nej skó rze, jak po łą czyć
kre a tyw ne my śle nie, te nis, ko szy -
ków kę oraz du żą daw kę do brej za -
ba wy. 

CHCESZ DO TKNĄĆ CHE MII?

Eks pe ry men tal ny świat che mii,
gdzie każ dy znaj dzie coś in te re su -
ją ce go. Bę dzie moż na zro bić swój
włas ny che micz ny ogród, za mie -
nić mie dzia ne mo ne ty w srebr ne
i mie szać ze so bą sub stan cje, któ -
re wy wo ła ją wie le nie spo dzia nek.

NIE BĄDŹ ZIE LO NY W EKO -
TE MA CIE

Tyl ko tu po znasz przed mio ty
co dzien ne go użyt ku wy ko na ne
z ma te ria łów bez piecz nych dla lu -
dzi i śro do wi ska. Do wiesz się, jak
co dzien ne de cy zje wpły wa ją na ży -
cie lu dzi i świa ta. Nie poz wo li my,
że byś zo stał zie lo ny w te ma cie eko.

PO LI ŻON GLER UCZY SZTU -
CZEK

War szta ty cyr ko we. Po bie gniesz
na szczu dłach, na u czysz się żon -
glo wać, tań czyć z hu la-ho op i pusz -
czać ogrom ne bań ki my dla ne.

ROZ KRĘ CA MY SI TO DRU -
KIEM

War szta ty ma lo wa nia to reb me -
to dą si to dru ku. Bę dzie oka zja nie
tyl ko do kre a cji dzieł sztu ki, ale tak -
że za poz na nia się z tech no lo gią na -
kła da nia barw na tka ni ny za po mo -
cą si ta.

ZO STAW KO LOR – BAW SIĘ
BAR WA MI

Stwórz ory gi nal ne i nie pow ta -
rzal ne dzie ło sztu ki. Bądź czę ścią
pla ka tu, któ ry ozdo bi Po li tech ni kę
Łódz ką. Zo staw swój ślad i pod pis.

SKRĘĆ I ROZ KRĘĆ RO BO TA
ZE SKA NER-EM

Każ dy, kto wie, jak dzia ła lu tow -
ni ca, mu si tu tra fić. Bę dzie mnó -
stwo lu to wa nia mniej szych i wię -
kszych ele men tów. Bę dą wy ści gi
w pro gra mo wa niu ro bo tów.

FI ZY KA CZY JUŻ MA GIA?
War szta ty, któ re na pew no

zmie nią po strze ga nie fi zy ki. Do -
tkniesz, zo ba czysz i po czu jesz nie -
ziem skie od dzia ły wa nie ma gne su,
prze wod nic two prą du w wa rzy -
wach i owo cach oraz po wol ne spa -
da nie nie ma gne tycz nych ma te ria -
łów. Kil ka cie ka wo stek elek tro nicz -
nych po mo że obu dzić żył kę na u -
kow ca.

ZRÓB TO SAM – KOS ME TY KI
i ZDRO WE PRZE KĄ SKI

Za gad ki i za ba wy zwią za ne ze
zdro wym ży wie niem. Zo ba czy cie
pro ste re ak cje che micz ne na ba zie
su row ców do stęp nych w ży ciu co -
dzien nym. Prze pis na pysz ne smo -
o thies i na u ka, jak czy tać ety kie ty
na pro duk tach spo żyw czych. Spo -
so by na eko kos me ty ki. Rów nież za -
pa cho we nie spo dzian ki.

KUCH NIA NA CHE MII CZY
CHE MIA W KUCH NI?

Eks pe ry men ty, w któ rych głów -
ną ro lę ode gra ją zna ne wszyst kim
pro duk ty, tj. mle ko, płyn do my cia
na czyń, ka pu sta, ocet, pro szek do
pie cze nia. Zo ba czy cie, ja kie nie sa -
mo wi te cza ry moż na z ni mi ro bić
na wet po za la bo ra to rium.

Po ka zy do świad czeń
– sce na 

ROZ KRĘĆ Z NA MI ŚWIAT
CHE MII

Azot to nie tyl ko gaz, któ ry nas
ota cza. Wo da nie tyl ko ga si ogień,
ale tak że mo że go roz pa lić. Pło mie -
nie nie mu szą być żół te. Wiel kie wy -
na laz ki sta ro żyt nych Chin, któ re
sta no wi ły krok mi lo wy w roz wo ju
cy wi li za cji. Zo ba czysz ma gicz ną

Roz krę cą cał(k)ą Łódź
W week end 13-14 czer wca Ma nu fak tu rą za wład ną stu den ci Po li tech ni ki Łódz kiej. 
Pod hasłem „Rozkręcamy cał(k)ą Łódź” zorganizują warsztaty, pokazy, wybuchowe
doświadczenia, a nawet pokaz mody
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Na ryn ku Ma nu fak tu ry bę dą
m.in. pokaz mody... 
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lo ko mo ty wę, jas ną la tar nię, któ ra
roz świet li na wet naj ciem niej szą
noc. 

CHE MICZ NE TV-SHOW
– Ku chen ne re wo lu cje: lo dy z cie -

kłe go azo tu oraz jak so bie ra dzić
w kuch ni bez tłu czka.

– Przer wa na re kla mę: no wo -
czes ne kre my, czy li ma gicz ne na -
no cząst ki sre bra.

– Wia do mo ści dro go we: kor ki
na uli cach mia sta, moż li we opóź -
nie nia po cią gów.

– Przer wa na re kla mę: eg zo tycz -
na wy cie czka bez ru sza nia się z do -
mu, czy li wul kan w Ło dzi.

PANI HE LE NA BIO ME DY CY -
NA PRAW DĘ CI PO WIE

Pięk na He le na opo wie nie jed ną
hi sto rię z ogrom ną daw ką hu mo ru,
a każ da z nich bę dzie po łą czo na
z no win ka mi z bio me dy cy ny. Do -
wiesz się, jak zna czą cy wpływ na
po pra wę zdro wia czło wie ka ma ją
nie po zor nie wy glą da ją ce wy ro by. 

CO MOŻ NA ZRO BIĆ Z PA PIE -
RU?

To od kry wa nie szcze gól nych
wła ści wo ści pa pie ru. Nie tyl ko dzie -
ła sztu ki po wsta ją z pa pie ru lub na
nim, ale też rze czy co dzien ne go
użyt ku. 

ŁÓDZ KIE MU RA LE W APLI -
KA CJACH

Dzię ki mu ra lom Łódź sta je się
co raz wię kszą atrak cją dla przy jezd -
nych. Pro mu je my na sze mia sto spe -
cjal ną apli ka cją na smar tfo ny, któ ra
umoż li wia obej rze nie łódz kich mu -
ra li bez wy cho dze nia z do mu. 

SU MO-RO BO TY ZNA JĄ CAŁ -
KI, DLA TE GO WY GRY WA JĄ ZA -
WO DY

Ro bo ty, któ re star tu ją w kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych za wo -
dach. Bę dą wśród nich te naj szyb -
sze, jak Li ne Fol lo wer, czy li For mu -
ła 1 wśród ro bo tów. Zo ba czy cie
Mic ro mo u se, ro bo ta-mysz, któ re -
go ce lem jest zna le zie nie wyj ścia
z la bi ryn tu. Bę dzie moż na po dzi -
wiać ro bo ty SU MO, któ re – jak
praw dzi wi za wod ni cy – ma ją za za -
da nie wy pchnąć prze ciw ni ka z rin -
gu.

CZY TYL KO CAŁ KI TAŃ CZĄ
W BU TEL CE?

Stu den ci po dzie lą się swo i mi
od kry cia mi na u ko wy mi i opo wie -
dzą o cie ka wych wy na laz kach i eks -
pe ry men tach. Pio ru ny, bu rze i in -
ne wy ła do wa nia elek trycz ne to tyl -
ko po czą tek. 

Opis wy staw 
PO LI GON3 – RO TUN DA
Wy sta wa krót kich form ani ma -

cyj nych wy ko na nych przez stu den -
tów in for ma ty ki Wy dzia łu Fi zy ki
Tech nicz nej, In for ma ty ki i Ma te -
ma ty ki Sto so wa nej. Ani ma cje trwa -
ją nie wię cej niż trzy mi nu ty, ale
pro ces po wsta wa nia fil mu prze li -
cza się nie w dniach czy ty god niach,
lecz mie sią cach, a nie kie dy na wet
la tach.

KO MU NI KAT – RY NEK
Wy sta wa pla ka tów i fo to gra fii

form prze strzen nych za pro jek to -
wa nych przez stu den tów wzor nic -
twa Wy dzia łu Tech no lo gii Ma te ria -
ło wych i Wzor nic twa Tek sty liów.

Po kaz mo dy 
In ne ob li cze Po li tech ni ki Łódz kiej.
To właś nie tu taj po wsta ją no we tren -

dy mo do we. Stu den tki po dzie lą
się swo im spoj rze niem na mo dę
XXI wie ku. Re a li za cje są wy ni kiem
ana li zy te ma tu dy plo mo we go. Pra -
ce po wsta ły pod kie run kiem dr
Ma gda le ny Ow cza rek, dr Mał go -
rza ty Łu kaw skiej i dr Alek san dry
We resz ki.

Tur niej gier 
kom pu te ro wych 
– ro tun da 

Pre zen ta cje gier za pro jek to wa -
nych i stwo rzo nych przez stu den -
tów z na u ko we go ko ła Di gi tal Night
Stu dio Wy dzia łu Fi zy ki Tech nicz -
nej, In for ma ty ki i Ma te ma ty ki Sto -
so wa nej. 

Gry na kom pu te ry i plat for my
mo bil ne, a tak że go gle wir tu al nej
rze czy wi sto ści Ocu lus Rift za pew -
nią wra że nia z wir tu al ne go świa -
ta. Przez ca ły week end bę dzie od -
by wać się tur niej gier, w któ rym
do wy gra nia są atrak cyj ne na gro -
dy!

Kon cer ty – sce na 
SA MOK HIN BAND
Mu zy ka łą czą ca nur ty swing,

la ti no, funk i roc kan drol lo wą eks -
pre sję. Mó wią o so bie, że są „ban -
dą” mu zycz nych „po że ra czy” sza -
leń czej ener gii na sce nie, a przy
oka zji po tra fią nie źle grać. Trąb -
ka, sak so fon, pu zon, pia ni no, gi ta -
ra, bass, per ku sja oraz nie ziem ski
wo kal – tym wszyst kim za krę cą
i po ru szą, że by uro dzi ny PŁ zo sta -
ły w wa szych ser cach na dłu go.

HOD HILL
Zes pół stwo rzy li ab sol wen ci

Po li tech ni ki Łódz kiej. Uwiel bia ją

moc ne gi ta ro we brzmie nie, cha -
rak te ry stycz ne dla hard roc ka, jed -
nak ich mu zy ka łą czy wie le ele -
men tów wspól nych in nym ga tun -
kom. De li kat na elek tro ni ka, in stru -
men ty et nicz ne (ba ła łaj ka, skrzyp -
ce) to ele men ty wpły wa ją ce na wy -
stę pu ją cą na sce nie sil ną ener gię.
Do te go prze my śla ne i nie ba nal -
ne tek sty oraz ory gi nal ne kom po -
zy cje. Mu zy ka za rów no dla ama -
to rów ska ka nia przy sce nie, jak
i tych, któ rzy ce nią am bit ne dźwię -
ki.

OR KIE STRA
AKA DE MIC KA 
PO LI TECH NI KI ŁÓDZ KIEJ

Or kie stra wy ko na m.in. „Po ur
una ca be za tan go” (Car los Gar del,
arr. R.J. Os mo liń ski), „The pik pan -
ther the me” (Hen ry Man ci ni, arr.
R.J. Os mo liń ski), „Star War Im pe -
rial March” (John Wil liams, arr. J.
Ko szew ska), „Ob li vio ne” (Astor
Piaz zo la, arr. J. Ko szew ska), 
„Smo oth Cri mi nal” (Mi chel Jac -
kson, arr. J. Ko szew ska), „Pi ra tes
of the Ca rib be an” (Hans Zim mer,
Kla us Ba delt).

CHÓR PO LI TECH NI KI 
ŁÓDZ KIEJ

Chór to stu den ci by li, obec ni,
przy szli i nie dosz li, zwią za ni za -
rów no z Po li tech ni ką Łódz ką, jak
i in ny mi uczel nia mi w Ło dzi.
Wspól ny mia now nik to za mi ło wa -
nie do śpie wu i mu zy kal ność ob -
ja wia ją ca się nie tyl ko w trak cie
prób i ofi cjal nych wy stę pów, ale
rów nież pod czas spot kań po za go -
dzi na mi pra cy.�

Wię cej na www.cal ka.p.lodz.pl
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MI CHAŁ FRĄK

D
la te go w ofer cie jest
co raz wię cej kie run -
ków pro wa dzo nych
wspól nie przez róż ne
wy dzia ły uczel ni. Po -

ja wia ją się też ta kie, w któ rych PŁ
współ pra cu je z in ny mi uczel nia -
mi w kra ju. Oto no wo ści ro ku aka -
de mic kie go 2015/2016.

Stu dia pier wsze go 
stop nia 
In ży nie ria kos micz na 

Kie ru nek po wo ła ny, by kształ -
cić ka dry dla dy na micz nie roz wi -
ja ją cej się i bar dzo in no wa cyj nej
dzie dzi ny gos po dar ki zwią za nej
z prze my słem kos micz nym. Ab sol -
wen ci bę dą przy go to wa ni do roz -
wią zy wa nia prob le mów pro jek to -
wa nia i fun kcjo no wa nia urzą dzeń
w kos mo sie. 

In ter dy scy pli nar ny pro gram
oprócz pod sta wo wych przed mio -
tów (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia)
prze wi du je rów nież za ję cia z in ży -
nie rii ma te ria ło wej, me to do lo gii
prac pro jek to wo-kon struk cyj nych,
au to ma ty ki, ste ro wa nia, pro gra -
mo wa nia ste row ni ków prze my -
sło wych oraz tech ni ki kom pu te -
ro we go wspo ma ga nia prac in ży -

nier skich. Re kru ta cję pro wa dzi
Wy dział Me cha nicz ny, ale za ję cia
bę dą pro wa dzo ne wspól nie z wy -
dzia ła mi: Elek tro tech ni ki, Elek -
tro ni ki, In for ma ty ki i Au to ma ty -
ki; Che micz nym; Tech no lo gii Ma -
te ria ło wych i Wzor nic twa Tek sty -
liów. 
Sy ste my in te li gen tne go
i ener go osz częd ne go bu -
dow nic twa 

Stu dia dla tych, któ rzy chcą zaj -
mo wać się no wo czes nym i in te li -
gen tnym bu dow nic twem. Po łą -
cze nie wie dzy z elek tro tech ni ki,
bu dow nic twa, ar chi tek tu ry oraz
in ży nie rii śro do wi ska poz wa la
sku tecz nie pro jek to wać, pro gra -
mo wać i in te gro wać sy ste my za -
rzą dza nia w no wo czes nych i ener -
go osz częd nych bu dyn kach. Za ję -
cia bę dą pro wa dzo ne przez trzy
wy dzia ły PŁ: Elek tro tech ni ki,
Elek tro ni ki, In for ma ty ki i Au to -
ma ty ki In ży nie rii Pro ce so wej
i Ochro ny Śro do wi ska oraz Bu dow -
nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii
Śro do wi ska.
In ży nie ria za rzą dza nia

Uczel nia pla nu je no wy kie ru -
nek na Wy dzia le Or ga ni za cji i Za -
rzą dza nia. Ma za pew nić wła ści we
pro por cje wie dzy i umie jęt no ści
z na uk tech nicz nych i spo łecz nych

(za rzą dza nia, eko no mii, fi nan sów,
pra wa, mar ke tin gu i wspo ma ga nia
kom pu te ro we go). 

Stu dia dru gie go stop nia 
Tech no lo gia kos me ty ków

Stu den ci uczą się pro jek to wać
kos me ty ki, kie ro wać i za rzą dzać
ba da nia mi oraz wpro wa dza niem
ich na ry nek. Do wie dzą się, jak efek -
tyw nie je wy ko rzy sty wać w ga bi -
ne tach kos me tycz nych i sa lo nach
spa. To atrak cyj ne po łą cze nie na uk
tech nicz nych, che micz nych, bio lo -
gicz nych i eko no micz nych oraz opa -
no wa nie umie jęt no ści prak tycz -
nych w pro duk cji kos me ty ków. 
Che mia i in ży nie ria ma te ria -
łów spe cjal ne go prze zna cze -
nia 

To kie ru nek pro wa dzo ny
wspól nie przez trzy uczel nie.
Łódz cy stu den ci pierw szy se -
mestr bę dą stu dio wać na Po li tech -
ni ce Łódz kiej, po tem prze nio są
się do War sza wy – Woj sko wej Aka -
de mii Tech nicz nej, ko lej ny se -
mestr spę dzą w Po zna niu na Uni -
wersytecie im. Ada ma Mic kie wi -
cza. A na se mestr dy plo mo wy wró -
cą do Ło dzi. 

Kie ru nek łą czy trzy dys cy pli ny:
che mię, tech no lo gię che micz ną i in -
ży nie rię ma te ria ło wą. 

In ży nie ria bio me dycz na 
To kon ty nu a cja stu diów pier -

wsze go stop nia pro wa dzo nych na
Wy dzia le EE IA. 

Ab sol wen ci bę dą przy go to -
wywa ni do współ pra cy z le ka rza -
mi, ob słu gi urzą dzeń i sy ste mów
sto so wa nych w dia gno sty ce, te ra -
pii i re ha bi li ta cji me dycz nej. A tak -
że do wy twa rza nia i pro jek to wa nia
apa ra tu ry me dycz nej. 
Gos po dar ka prze strzen na

Kon ty nu a cja stu diów pier wsze -
go stop nia pro wa dzo nych w Ko -
le gium Gos po dar ki Prze strzen -
nej.  Ab sol wen ci te go kie run ku po -
szu ki wa ni bę dą przez biu ra pla no -
wa nia prze strzen ne go i pra cow nie
ur ba ni stycz ne. Sta ną się spe cja li -
sta mi od re wi ta li za cji i gos po da ro -
wa nia grun ta mi i nie ru cho mo ścia -
mi. Stu dia pro wa dzi Wy dział Bu -
dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie -
rii Śro do wi ska.
Tech ni ki den ty stycz ne

To mię dzy u czel nia ny kie ru nek,
któ ry bę dzie pro wa dzo ny przez
wy działy Me cha nicz ny i Che micz -
ny PŁ oraz Uni wersytet Me dycz ny
w Ło dzi, któ ry po pro wa dzi re kru -
ta cję.

Ab sol wen ci na u czą się wy ko ny -
wać m.in. róż ne go ty pu pro te zy
i apa ra ty or to don tycz ne. �

Od in ży nie rii kos micz nej 
po tech no lo gię kos me ty ków
Każ de go ro ku na Po li tech ni ce Łódz kiej po ja wia ją się no we kie run ki stu diów.
Uczel nia  ma sze ro kie kon tak ty z biz ne sem i prze my słem. To on jej pod po wia da, ja kich 
pra cow ni ków bę dzie po trze bo wał za kil ka lat 
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MI CHAŁ FRĄK

A
by się te go na u czyć,
trze ba sto so wać naj no -
wo cześ niej sze me to dy
prze ka zy wa nia wie -
dzy. Z ta kich ko rzy sta -

ją stu den ci Po li tech ni ki Łódz kiej. 
Uczel nia po wo ła ła do ży cia Krót -

ką In dy wi du al ną Ścież kę Stu dio -
wa nia (KISS). Zro bi ła to z my ślą
o naj zdol niej szych stu den tach.
Chce im uła twić szyb sze wej ście na
ścież kę ka rie ry na u ko wej i dać moż -
li wość udzia łu w pro jek tach ba daw -
czych. KISS jest do brym po my słem
dla tych, któ rzy od stu diów chcą
cze goś wię cej. Chcą się bar dziej roz -
wi jać. Za kwa li fi ko wa nie do Krót -
kiej Ścież ki od by wa się w try bie
kon kur su.

KISS – szyb sza ścież ka
do ka rie ry
Jed ną z osób, któ re z niej sko rzy -
sta ły, jest Ja kub Wal czak, stu dent
in for ma ty ki. Wią za ło się to dla nie -
go z wię kszy mi obo wiąz ka mi. Ku -
ba nie na rze ka. Dla cze go?

– Za wsze cią gnę ło mnie do ści -
słych przed mio tów, jak ma te ma ty -
ka, fi zy ka czy in for ma ty ka. Po li tech -
ni ka ofe ru je wie le kie run ków. Pa -
dło na in for ma ty kę. Chy ba dla te -
go, że bez uży cia spe cja li stycz nych
na rzę dzi moż na stwo rzyć coś na -
praw dę faj ne go. Pa rę nie po zor nych
li ni jek ko du mo że oka zać się po tęż -
ną apli ka cją, któ rej uży wa ją lu dzie
na ca łym świe cie. 

KISS da je mi moż li wość cie ka -
wsze go i bar dziej in ten syw ne go roz -
wo ju w kie run ku przy szłej pra cy.
Prze de wszyst kim jest to uroz ma -
i ce nie nor mal ne go to ku stu diów
po przez udział w re al nym pro jek -
cie. Trze ba w nim prze pro wa dzić
w za sa dzie wszyst ko od po cząt ku
do koń ca: ba da nia, do świad cze nia,
im ple men ta cję, no i oczy wi ście
atrak cyj nie za pre zen to wać osią -
gnię cia w pro jek cie. To poz wa la na
zdo by cie du żej wie dzy i do świad -
cze nia. 

Mo je za li cze nia wy glą da ją za -
zwy czaj tak sa mo jak po zo sta łych
stu den tów. Wię kszość wy kła dow -
ców nie ma po ję cia, że je stem
uczest ni kiem pro jek tu krót kiej
ścież ki. Prak tycz nie KISS to wzię -
cie na sie bie ko lej nych obo wiąz ków,
któ re trze ba na u czyć się go dzić. Na
pew no wy mu sza to lep sze za rzą -
dza nie cza sem i spraw niej szą or -
ga ni za cję. Ale da je moż li wość wy -
kształ ce nia się w krót szym cza sie.
To tak że moż li wość po sze rze nia
umie jęt no ści i wie dzy. Pod czas
trwa nia ca łe go pro jek tu mam też
przy pi sa ne go men to ra, któ ry kie -
ru je prze bie giem mo je go kształ ce -
nia i da je wska zów ki – opo wia da Ja -
kub Wal czak.

Dla ko go jest KISS? 
Wal czak: – Je że li te raz na rze kasz,
że przez stu dia nie masz na nic cza -
su al bo że wszyst kie go mu sisz na -
u czyć się sam, to le piej nie za wra -
caj so bie gło wy. Ale je że li chcesz

roz wi jać swo je pa sje, uczest ni czyć
w cie ka wym pro jek cie, wi dzisz sie -
bie ja ko przy szłe go na u kow ca al bo
po pro stu chcesz spró bo wać cze -
goś in ne go po za wy kła da mi i la bo -
ra to ria mi, to war to by by ło się tym
za in te re so wać. Ale mu sisz być go -
to wy, że KISS jest dość cza soch łon -
na i czę sto wy ma ga spo re go za an -
ga żo wa nia.

Efek ty są te go war te
Po dob ny mi wra że nia mi dzie li się
z na mi Prze my sław Ku char ski, któ -
ry rów nież ko rzy sta z KISS. Też jest
stu den tem in for ma ty ki. Wy brał ten
kie ru nek, bo jak mó wi, obie cu je
spo re moż li wo ści roz wo ju.

W swo ich stu diach do ce nia roz -
wój w dzie dzi nach, któ re go szcze -
gól nie in te re su ją.

– KISS w prak ty ce ozna cza moż -
li wość za mia ny lub do bra nia so bie
do dat ko wych przed mio tów z in -
for ma ty ki, aby do sto so wać treść
stu diów do za in te re so wań. Ta ki
plan usta lam we współ pra cy z in -
dy wi du al nym opie ku nem, a na -
stęp nie re a li zu ję w ty po wy spo -
sób – cho dzę na za ję cia, pi szę ko -
lok wia itd. Jed nak po za tym KISS

da je mi nie pow ta rzal ną oka zję
udzia łu w róż nych pro jek tach, za -
rów no w ści słej współ pra cy z pra -
cow ni ka mi na u ko wy mi PŁ, jak
i do dat ko wych – stu den ckich. To
oczy wi ście zaj mu je du żo cza su,
ale je stem prze ko na ny, że osią ga -
ne efek ty są te go war te. Spot ka łem
na swo jej dro dze wie lu wspa nia -
łych lu dzi, któ rzy chcie li dzie lić
się ze mną wie dzą i do świad cze -
niem. Bez KISS by ło by to trud niej -
sze. In dy wi du al na Ścież ka da je
wię kszą swo bo dę w stu dio wa niu,
ale za tym idzie wię ksza od po wie -
dzial ność za swo je de cy zje. Trze -
ba wy bie rać, w co się za an ga żo -
wać, a co so bie od pu ścić.

De sign Thin king

De sign Thin king to in no wa cyj na
me to da roz wią zy wa nia prob le mów
wy my ślo na przez na u kow ców Stan -
ford Uni versity w Sta nach Zjed no -
czo nych. 

Po li tech ni ka Łódz ka już z niej
ko rzy sta. Gru pa mło dych zdol nych
pol skich na u kow ców po je cha ła do
Sta nów uczyć się, jak sto so wać De -
sign Thin king w prak ty ce. Wśród
nich by ła dr Do ro ta Bo cią ga, któ ra
po po wro cie utwo rzy ła na Po li tech -
ni ce Łódz kiej DT4U – De sign Thin -
king Workspa ce. To pra cow nia kre -
a tyw ne go roz wią zy wa nia za gad -
nień prob le mo wych. 

Stu den ci pier wsze go ro ku in ży -
nie rii ma te ria ło wej na Wy dzia le Me -
cha nicz nym ma ją już za ję cia z DT. 

– Po li tech ni ka Łódz ka, z te go, co
wiem, jest pier wszą uczel nią w Pol -
sce, któ ra wdro ży ła tę efek tyw ną
i po żą da ną przez pra co daw ców me -
to dy kę ja ko obo wiąz ko wy przed -
miot kształ ce nia for mal nie uję ty
w pro gra mie stu diów – mó wi ła dr
Do ro ta Bo cią ga pod czas De sign
Thin king We ek 2014, któ ry od był
się na uczel ni w paź dzier ni ku. �

Po żą da ni 
przez pra co daw ców
Stu dent opusz cza ją cy mu ry uczel ni mu si mieć nie tyl ko wie dzę.
Po wi nien sa mo dziel nie roz wią zy wać prob le my, i to ta kie, z któ ry mi
in ni nie mo gą so bie po ra dzić 
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KISS jest dobrym
pomysłem dla tych,
którzy od studiów
chcą czegoś więcej.
Chcą się bardziej
rozwijać

Z Krótkiej Indywidualnej Ścieżki
Kariery (KISS) skorzystał 
Jakub Walczak student
informatyki
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Jeż dżą po świecie,
projektują
samochody
przyszłości, budują
marsjański 
łazik, próbują
powtórzyć sukces
„Wiedźmina”. 
Tym między
wykładami zajmują
się studenci
Politechniki
Łódzkiej.

MICHAŁ FRĄK

N
ic tak nie po pra wia po -
zy cji ab sol wen ta na
roz mo wie kwa li fi ka -
cyj nej jak zre a li zo wa -
ny pod czas stu diów

cie ka wy pro jekt. W ko łach na u ko -
wych PŁ wie le się dzie je. Ich człon -
ko wie przy szłym pra co daw com na
pew no bę dą mie li o czym opo wia -
dać. 

1000 ki lo me trów 
na li trze
Stu den ckie Ko ło Mi łoś ni ków Mo to -
ry za cji na Wy dzia le Me cha nicz nym
już trze ci raz pró bu je swo ich sił na
Shell Eco-ma ra thonie. To im pre za,
pod czas któ rej w tym ro ku po nad
200 zes po łów (9 z Pol ski) i 3 tys. stu -
den tów ry wa li zu je, jeż dżąc naj bar -
dziej eko no micz ny mi sa mo cho da -
mi z na pę dem spa li no wym. Jak do -
tąd nie do ści gnio na dru ży na z Fran -
cji na jed nym li trze pa li wa po tra fi -
ła prze je chać po nad 3 tys. km. 

Zes pół z Po li tech ni ki Łódz kiej
na za wo dach był już dwa ra zy. 

– Pierw szy raz po je cha liś my zo -
ba czyć, jak to wy glą da. Nie li czył się
wy nik, lecz zdo by te do świad cze nie.
Zna szym po ja zdem za 15 tys. zł trud -
no by ło kon ku ro wać z zes po ła mi
o bud że tach po nad mi lio na eu ro
– opo wia da Szy mon Ma dzia ra, ko -
or dy na tor pro jek tu i pre zes Ko ła Mi -
łoś ni ków Mo to ry za cji.

W tym ro ku pla ny są du żo bar -
dziej am bit ne. Dru ży na skła da ją ca
się z 20 osób chce co naj mniej po -
pra wić swój nie o fi cjal ny wy nik z po -
przed niej edy cji, czy li 500 km na li -
trze pa li wa. Po ci chu jed nak li czy, że
uda się po bić re kord Pol ski, któ ry
wy no si 659 km na li trze. Szczy tem
ma rzeń bę dzie wy nik czte ro cyf ro -
wy.

Eco Ar row 2.1, bo tak na zy wa się
po jazd stu den tów, jest o nie bo lep -
szy niż ze szło rocz na kon struk cja
i nie po rów ny wal ny do tej naj star -
szej. Stu den ci pod czuj nym okiem
opie ku na – do kto ra Prze my sła wa
Ku bia ka – po pra wi li układ prze no -
sze nia na pę du, za mon to wa li sil nik
ste ro wa ny kom pu te rem, za sto so -
wa li lep szy za płon. Skom pli ko wa -
ny elek tro nicz ny sy stem mo ni to ru -
je aż 15 pa ra me trów sil ni ka.

– Po przed nie la ta na u czy ły nas,
że naj le piej spraw dza ją się pro ste
roz wią za nia. Po pra wi liś my też or -
ga ni za cję w zes po le. Na dwa ty god -
nie przed im pre zą wszyst ko dzia ła -
ło jak trze ba. To no wość dla nas, ale
i dla wię kszo ści star tu ją cych dru żyn
– do da je Szy mon.

Shell Eco-ma ra thon ma dłu gą
tra dy cję. Za wo dy od by wa ją się od
30 lat. Je den z zes po łów uczest ni -
czy w nich od sa me go po cząt ku.
Przy nim łódz ka eki pa to no wi cju -
sze, ale dwie po przed nie edy cje du -
żo ją na u czy ły. Na przy kład te go, że

40 proc. suk ce su to do bry kie row -
ca. Dla cze go? Bo to on de cy du je, kie -
dy uru cho mić sil nik, a kie dy zga sić,
by nie mar no wać pa li wa. W nie wiel -
kim zbior ni czku z ty łu au ta mie ści
się 100 mi li li trów ben zy ny. Jak do -
brze pój dzie, by prze je chać re gu la -
mi no wy dy stans 16 km w cza sie nie
dłuż szym niż 39 min, nasz zes pół
zu ży je jed ną czwar tą je go za war to -
ści.

Do bry kie row ca po za oczy wi sty -
mi umie jęt no ścia mi mu si ma ło wa -
żyć. Miej sca w au cie jest nie wie le,
wię kszość człon ków zes po łu ni gdy
nie po czu je, jak to jest pro wa dzić
Eco Ar row 2.1. Po pro stu się do nie -
go nie zmiesz czą. Prob le mów z tym
nie ma Ania – kie row ca bo li du. Ania
wa ży za led wie 42 kg i pod czas za wo -
dów trze ba ją do cią żać, bo we dług
re gu la mi nu pro wa dzą cy po jazd nie
mo że wa żyć mniej niż 50 kg.

– Kie ru je się wpo zy cji le żą cej. Za -
miast kie row ni cy uży wam dwóch
drąż ków. Dzię ki te mu lep sza jest wi -
docz ność zprzo du, bo nie za sła niam

jej so bie rę ka mi. W tam tym ro ku by -
liś my pierw szym zes po łem, któ ry
za sto so wał ta kie roz wią za nie. In ni
bar dzo się nim in te re so wa li, dla te -
go spo dzie wa my się, że tym ra zem
wię cej po ja zdów bę dzie w ten spo -
sób ste ro wa nych – mó wi Ania.

Bu do wa ta kie go au ta wy ma ga
du żych pie nię dzy. Sa me czę ści do
po ja zdu kosz to wa ły oko ło 70 tys. zł.
Stu den ci zdo by li grant z Mi ni ster -
stwa Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze -
go. Od sa me go po cząt ku wspie ra ich
tak że fir ma Ve o lia.

Spro stać mar sjań skim
wa run kom 
„Po ła zi kuj po na u ce, zbu duj ro bo ta,
się gnij do gwiazd” to pro jekt, w któ -
rym po wsta je ła zik mar sjań ski zdol -
ny do kon ku ro wa nia pod czas za wo -
dów Eu ro pe an Ro ver Chal len ge
2015. Uczest ni czą w nim stu den ci
z ko ła na u ko we go SKa NeR i ucznio -
wie szkół śred nich. 

Ro bot mu si być wy po sa żo ny
w ko mu ni ka cję bez prze wo do wą, sy -

Studenci PŁ bę dą mie li  
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Stu den ci PŁ pod czas pra cy nad
grą kom pu te ro wą

Za pa sy ro bo tów or ga ni zo wa ne
przez ko ło SKa NeR
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stem wi zyj ny, ukła dy lo ka li za cji,
orien ta cji oraz ma ni pu la tor nie zbęd -
ny przy wy ko ny wa niu za dań kon -
kur so wych. Do dat ko wo ła zik mu si
speł niać sze reg wy ma gań, m.in. wa -
żyć mniej niż 50 kg.

– Zes pół skła da się z 10 uczniów
kla sy dru giej szkół śred nich – w wię -
kszo ści z Li ce um Po li tech ni ki Łódz -
kiej. Za an ga żo wa ni są w nim rów -
nież ucznio wie z XXXI LO – wy li cza
dr hab Grze gorz Gra no sik z In sty -
tu tu Au to ma ty ki Po li tech ni ki Łódz -
kiej – kie row nik pro jek tu.

Dru ży na zbu do wa ła już dzia ła -
ją cy pro to typ. Ucznio wie do bra li też
po dzes po ły osta tecznej wer sji ro -
bo ta. Mu sie li wy brać ta kie, by urzą -
dze nie po ra dzi ło so bie znaj trud niej -
szy mi za da nia mi w kon kur sie. 

Wer sja fi nal na po wsta je już na
mo ni to rach kom pu te rów. Człon ko -
wie pro jek tu uży wa ją do te go spe -
cja li stycz nych pro gra mów. 

Przed ni mi je den z naj waż niej -
szych eta pów bu do wy. Czy li prze -
nie sie nie te go co w kom pu te rze do

rze czy wi sto ści. Cza sem by wa to bar -
dzo trud ne. Stu den ci mu szą skom -
ple to wać po du kła dy, wy ko nać czę -
ści me cha nicz ne i zło żyć wszyst ko
w dzia ła ją cą ca łość. Osta t nia fa za to
szcze gó ło we te sty w te re nie.

Zwień cze niem pro jek tu i wie lo -
mie sięcz nej pra cy stu den tów
i uczniów jest fi nał kon kur su Eu ro -
pe an Ro ver Chal len ge, któ ry od bę -
dzie się we wrześ niu w Chę ci nach.
Na sza dru ży na bę dzie tam ry wa li -
zo wać z 12 zes po ła mi z ca łe go świa -
ta. Cze ka ją pięć za dań. Czte ry z nich
od bę dą się na te re nie sy mu lu ją cym
wa run ki pa nu ją ce na Mar sie.

– Je steś my pier wszą dru ży ną
w Pol sce i praw do po dob nie na świe -
cie zło żo ną z uczniów szkół śred -
nich, któ ra po rwa ła się na tak am bit -
ny i trud ny cel zbu do wa nia ła zi ka
mar sjań skie go – mó wi dr Gra no sik.

Przez Au stra lię au tem
na słoń ce
World So lar Chal len ge to wy ścig dla
po ja zdów za si la nych ener gią ze słoń -

ca. Od by wa się w paź dzier ni ku
w Au stra lii. Trze ba po ko nać 3 tys.
km i prze je chać kon ty nent z pół no -
cy na po łud nie. Zjeż dża ją się tam
gru py kon struk to rów z ca łe go świa -
ta. W tym ro ku bę dzie też po raz
pierw szy re pre zen ta cja zPol ski, kon -
kret nie z Ło dzi.

Gru pa stu den tów i jej opie kun
z Po li tech ni ki Łódz kiej – Lodz So lar
Te am – pra cu je nad ta kim po ja zdem
już od ro ku. Za so bą ma ją pra ce pro -
jek to we, a obec nie trwa już in ten -
syw na bu do wa.

Na ra zie w ga ra żu Fa bry ki In ży -
nie rów PŁ stoi ka ro se ria z włók na
wę glo we go. Po mógł ją przy go to wać
Szy mon Jur czyk z fir my La mi nex.

Du żym wy zwa niem jest część
elek tro nicz na po ja zdu, któ ra bę dzie
sta no wi ła je go ser ce. Pra ce z nią
zwią za ne rów nież są pro wa dzo ne
w bar dzo szyb kim tem pie, po nie -
waż po kaz pre mie ro wy pla no wa ny
jest na po czą tek lip ca.

Mło dzi kon struk to rzy ob li czy li,
że śred nia pręd kość ich po ja zdu wy -
nie sie 70 km/godz. Ale chwi la mi mo -
że roz pę dzać się na wet do
130 km/godz.

– Po jazd ma bar dzo op ły wo wy
kształt, przez co opo ry po wie trza
bę dą nie wiel kie – mó wi Pa weł Wilk,
ko or dy na tor pro jek tu.

Bo lid za si lą pa ne le sło necz ne
o po wierz chni 6 m kw. Bę dzie wa -
żył 300 kg. 

Naj szyb sze mu do tąd po ja zdo wi
star tu ją ce mu w tym wy ści gu po ko -
na nie 3 tys. km za ję ło 33 godz.

World So lar Chal len ge to naj bar -
dziej pre sti żo wy te go ro dza ju kon -
kurs na świe cie. Or ga ni za to rzy do
za wo dów nie do pusz czą by le ko go.
Naj pierw trze ba na pi sać apli ka cję,
po tem przejść te sty in ter ne to we. Po -
jazd mu si speł niać ca ły sze reg wy -
ma gań, któ re bę dą spraw dza ne do -
pie ro na miej scu.

Łódz ki zes pół wy star tu je w ka -
te go rii po ja zdów, któ re ła two za a -
dap to wać do ru chu miej skie go. Dla -
te go ma za pro jek to wa ne ba gaż nik
i świat ła.

Po ja dą w nim dwie oso by – kie -
row ca i pa sa żer. Sil ni ki za pro jek to -
wa no w tyl nych ko łach. Nie bę dzie
skrzy ni bie gów i in nych zbęd nych
ele men tów, któ re tyl ko nie po trzeb -
nie pod no si ły by cię żar sa mo cho du.
Wszyst ko jest zop ty ma li zo wa ne pod
ką tem zu ży cia ener gii.

Roz po czę cie pro jek tu by ło moż -
li we dzię ki otrzy ma niu gran tu z Mi -
ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wyż -
sze go. Dru gie ty le stu den ci po zy ska -
li sa mi, mię dzy in ny mi w por ta lu po -
lak po tra fi.pl. Jed nak zes pół wciąż
szu ka spon so rów, aby wła ści wie wy -
koń czyć bo lid i za pew nić wy jazd do
Au stra lii dla wszyst kich człon ków
Lodz So lar Te am.

Do tej po ry bu do wa nie po ja zdu
by ło moż li we dzię ki wie lu fir mom.
Na przy kład wie le me ta lo wych ele -
men tów po wsta ło w Woj sko wych
Za kła dach Lot ni czych nr 1 w Ło dzi. 

– My pro jek to wa liś my, a oni wy -
ko na li je z nie zwy kłą pre cy zją – do -
da je Pa weł Wilk.

Ma rze nia z dzie ciń stwa
Kon kurs zes po ło we go two rze nia
gier ma co raz wię cej en tu zja stów.
Stu den ci, two rząc je, re a li zu ją ma -
rze nia z dzie ciń stwa. Moż li we, że
z tych po my słów po wsta nie dru gi
„Wiedź min” lub „Dy ing Light”.

Pi sa nie gier to zjed nej stro ny bar -
dzo przy jem ne, a z dru giej bar dzo
po ży tecz ne za da nie. Stu den ci przy -
go to wu ją się do pra cy, po zna ją tech -
no lo gie, re a li zu ją zło żo ne pro jek ty.
Pra co daw cy chcą wi dzieć efek ty pra -
cy stu den tów jesz cze pod czas stu -
diów. I wca le nie cho dzi im o do bre
oce ny w in dek sie. 

Dla te go w In sty tu cie In for ma ty -
ki Wy dzia łu FTIMS Po li tech ni ki
Łódz kiej od lat or ga ni zo wa ny jest
kon kurs zes po ło we go two rze nia gier
kom pu te ro wych o Pu char Rek to ra
PŁ. Prze zna czo ny jest dla stu den -
tów każ dej uczel ni, ale naj wię ksze
za in te re so wa nie zdo by wa wśród
kie run ków tech nicz nych. Gru py
mło dych lu dzi ma ją za za da nie stwo -
rzyć atrak cyj ny pro to typ gry. Zaj -
mu je im to oko ło trzech mie się cy.
Ta ka pra ca za zwy czaj wy star cza do
szu ka nia pie nię dzy nie zbęd nych do
dal sze go roz wo ju gry. 

Te ma ty ka jest do wol na. By le ni -
ko go nie ob ra żać i nie pro mo wać
prze mo cy. Obec nie trwa już siód -
ma edy cja za ba wy. Jest to naj star -
szy wPol sce kon kurs zwią za ny zgra -
mi kom pu te ro wy mi. Z ro ku na rok
sta je się co raz wię kszą i roz poz na -
wal ną im pre zą w kra ju. 

– Pod wzglę dem do stę pu do kadr
Łódź jest naj sil niej szym w Pol sce
oś rod kiem two rze nia gier – uwa ża
dr Adam Woj cie chow ski, or ga ni za -
tor kon kur su. 

Po za pra cą w fir mach z bran ży
uczel nia przy go to wu je i mo ty wu je
stu den tów do za kła da nia włas nych
dzia łal no ści. Stu den ci FTIMS mo -
gą ko rzy stać z Cen trum Tech no lo -
gii In for ma tycz nych PŁ. Jest tam
m.in. stu dio fil mo we do zdjęć mo -
tion cap tu re. 

Kie dy bę dzie my mie li w Ło dzi
fir mę po kro ju CD Pro ject czy Tech -
land? 

– Trud no po wie dzieć. Fir my te
współ pra cu ją z na mi, ale nie sły sza -
łem, by chcia ły otwie rać swo je fi lie
w Ło dzi. Biz nes ten w mie ście roz -
wi ja się nie za leż nie od te go. Któ raś
z już ist nie ją cych tu firm ma szan sę
zo stać waż nym gra czem na tym ryn -
ku – do da je dr Woj cie chow ski. �

i  się czym chwa lić
| 9wyborcza.pl  | Gazeta Wyborcza  | Piątek 22 maja 2015
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W
za byt ko wym pa ła -
cy ku przy ul. ks.
Sko rup ki znaj du je
się Sek cja Umię -
dzy na ro do wie nia

Edu ka cji Po li tech ni ki Łódz kiej. To
miej sce mu szą od wie dzić wszy -
scy, któ rzy chcą wy je chać na za -
gra nicz ne sty pen dium. W po ko ju
104 na pierw szym pię trze, gdzie
za ła twia się wszyst kie for mal no -
ści, co chwi lę otwie ra ją się drzwi.
Przy kil ku biur kach roz mo wy
pro wa dzo ne są po pol sku i an giel -
sku.

Eras mus dla każ de go 
Miej sca na do brych za gra nicz nych
uczel niach roz cho dzą się jak ciep -
łe bu łe czki. A jest w czym wy bie -

rać. PŁ ma pod pi sa ne umo wy o wy -
mia nie stu den tów z po nad 300 za -
gra nicz ny mi par tne ra mi. Moż na
stu dio wać na wet na Wy spach Ka -
na ryj skich.

Za gra nicz ny wy jazd wią że się
z wy dat ka mi. Czę sto nie ma ły mi.
Uczel nia nie wy sy ła stu den tów
bez pie nię dzy. Eras mus to na wet
500 eu ro sty pen dium mie sięcz -
nie.

Do dat ko wo każ de mu wy jeż dża -
ją ce mu stu den to wi Po li tech ni ka
do rzu ca od sie bie 250 eu ro na do -
bry start. Tyl ko czy da się za to
utrzy mać?

– Spo koj nie. Miesz ka nie, me dia
i bi let na ko mu ni ka cję miej ską kosz -
tu ją oko ło po ło wy kwo ty sty pen -
dium – mó wi Zu zan na, któ ra wró -
ci ła nie daw no z rocz ne go po by tu
w Por to w Por tu ga lii.

Ba rie ra ję zy ko wa

Że by móc po je chać na za gra nicz ne
sty pen dium, trze ba znać ję zyk.
Oczy wi ście naj bar dziej po pu lar ny
jest an giel ski, ale wte dy wy bór jest
ogra ni czo ny do uczel ni, któ re pro -
wa dzą w nim wy kła dy. 

Oso by, któ re wró ci ły z ta kich wy -
ja zdów, zo sta ją na PŁ wo lon ta riu -
sza mi pro mu ją cy mi Eras mu sa. Po -
ka zu ją, co dał im ta ki wy jazd.

– Kie dy wy jeż dża łam, ba łam się
mó wić. Ale mu sia łam, bo nie by ło
tam żad nych Po la ków – opo wia da
Be a ta, wo lon ta riusz ka za chę ca ją ca
do wy ja zdów. 

Naj czę ściej wy bie ra nym przez
stu den tów PŁ kie run kiem jest Por -
tu ga lia. Wie le tam tej szych uczel ni
pro wa dzi za ję cia po an giel sku. Na
dru gim miej scu jest Fran cja, trze -
cim Hisz pa nia.

Uczel nia da je tak że moż li wość
wy ja zdu na staż. Wte dy stu dent nie
mu si na miej scu się uczyć. Wcześ -
niej szu ka so bie fir my, w któ rej od -
by wa prak ty ki. Naj czę ściej wy glą -
da to tak, że wy jeż dża się na se mestr
na u ki. Pod czas nie go szu ka fir my,
któ ra przyj mie go na staż, i ko lej ny
se mestr spę dza na tym sta żu.

Wra ca ją pew ni sie bie
Eras mus to tyl ko jed na z wie lu moż -
li wo ści wy ja zdu pod czas stu diów.
Ko lej ną jest pro gram IA E STE. To
płat ne za gra nicz ne prak ty ki dla stu -
den tów. Or ga ni za cja dzia ła w 85 kra -
jach, więc moż li wo ści wy ja zdów
jest bar dzo du żo. W Eu ro pie moż -
na po je chać wszę dzie, na wet do Al -
ba nii. Ame ry ka Pół noc na i Po łud -
nio wa za pra sza ją do wszyst kich kra -

jów oprócz Chi le. W Af ry ce moż na
wy brać np. RPA, Ke nię, Tu ne zję al -
bo Egipt. Na Bli skim Wscho dzie
miej sca dla stu den tów są na wet
w Ira nie.

– Je śli ktoś bar dziej sta wia na
zdo by wa nie do świad cze nia i pod -
no sze nie kwa li fi ka cji, wy bie rze kra -
je o naj le piej roz wi nię tych gos po -
dar kach. Ale cie ka wa ofer ta znaj -
dzie się rów nież dla tych, któ rzy
przy oka zji chcą zo ba czyć tro chę
świa ta – mó wi dr Do ro ta Ryl ska, sze -
fo wa IA E STE na Po li tech ni ce Łódz -
kiej, a od stycz nia rów nież czło nek
za rzą du w mię dzy na ro do wej struk -
tu rze sto wa rzy sze nia.

Prak ty ki naj czę ściej od by wa ją
się w wa ka cje. Dla te go nie trze ba się
mar twić. Każ de go ro ku oko ło 100
stu den tów Po li tech ni ki Łódz kiej
roz jeż dża się po świe cie. IA E STE
to pro gram wy mia ny prak tyk,
a więc w ich miej sce do Ło dzi przy -
ja dą stu den ci z za gra ni cy. 

Na prak ty ki nie je dzie się za dar -
mo. Pra co daw ca zo bo wią zu je się
do wy pła ca nia wy na gro dze nia, któ -
re mu si wy star czyć na spo koj ne
utrzy ma nie się na miej scu. Prze lot
stu dent op ła ca z włas nej kie sze ni.
Na miej scu prak ty kant nie jest po -
zo sta wio ny sam so bie. Gdy by coś
się dzia ło, za wsze moż na po pro sić
o po moc lo kal ne struk tu ry IA E STE.
Mi mo to ta ki wy jazd jest dla stu den -
ta wiel ką szko łą sa mo dziel no ści. 

– W mo jej 20-let niej ka rie rze
jesz cze nie by ło oso by, któ ra by ła -
by nie za do wo lo na z wy ja zdu. Stu -
den ci wra ca ją pew ni sie bie i cie szą
się, że so bie po ra dzi li. Ta ki wy jazd
bar dzo wzmac nia czło wie ka – mó -
wi dr Ryl ska.�

10 | Piątek 22 maja 201522 maja 2015 | Gazeta Wyborcza | wyborcza.pl

Stu dia
z wi do kiem
na świat
Trud no zna leźć na ma pie świa ta kraj, 
do któ re go nie mo gli by po je chać stu den ci
Po li tech ni ki Łódz kiej na prak ty ki lub stu dia 

Stu den ci PŁ mo ga 
stu dio wac na wet 
na Wy spach Ka na ryj skich
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Ma rek Ga jow ni czek,  dy rek -
tor ds. pro gra mów Eric pol Sp.
z o.o. 

– Na sza współ pra ca z Po li tech -
ni ką Łódz ką trwa od kil ku lat. Pier -
wsze roz mo wy roz po czę ły się
w 2010 r., kie dy to rek to rzy łódz -
kich uczel ni za czę li in te re so wać się
fir ma mi in for ma tycz ny mi. Dwa
wy dzia ły PŁ zwró ci ły się do nas
z proś bą o kon sul ta cje dotyczące
ich pro gra mów na u cza nia i efek -
tów kształ ce nia. 

Wcześ niej ów czes ny pro rek tor
ds. stu den ckich prof. Woj ciech Wolf
za czął py tać łódz kie fir my o moż -
li wość stwo rze nia te stu dla in for -
ma ty ków, któ ry był by nie za leż ną
od uczel ni me to dą we ry fi ka cji wie -
dzy stu den tów. Sie dem firm przy -
go to wa ło ze staw py tań wy ko rzy -
sty wa nych w re kru ta cji dla ab sol -
wen tów. Pre mie ra te stu mia ła miej -
sce w li sto pa dzie 2011 r. Łódz ki Test
IT je sie nią bę dzie miał już swo ją
pią tą edy cję.

Do kład nie w tym sa mym cza sie
po wsta ła in na wspól na ini cja ty wa,
któ ra po łą czy ła po li tech ni kę, Eric -
pol w Pol sce i nasz od dział na Bia -
ło ru si oraz Brze ski Pań stwo wy Uni -
wersytet Tech nicz ny. 

Przed sięw zię cie za o wo co wa ło
przy ja zdem stu den tów z Bia ło ru -
si i ich uczest nic twem w za ję ciach
or ga ni zo wa nych za rów no przez
uczel nię, jak i na szych pra cow ni -
ków.

W po ło wie 2012 r., po po wo ła niu
ICT Pol ska Cen tral na Kla ster, w któ -
re go dzia ła nia ak tyw nie się włą czy -
liś my, wy o dręb nio no dwa zes po ły
– ds. stra te gii i pro mo cji oraz ds.
kształ ce nia – któ rym mam przy jem -
ność prze wod ni czyć. Współ pra ca
dy dak tycz na jest plat for mą do dal -
szych wspól nych dzia łań z uczel -
nią. Pod ko niec 2012 r. pod pi sa liś -
my od ręb ną umo wę z Wy dzia łem
Elek tro tech ni ki, Elek tro ni ki, In for -
ma ty ki i Au to ma ty ki (WE E IA) Po -
li tech ni ki Łódz kiej. Z ini cja ty wy
wy dzia łu stu den ci zy ska li no we
moż li wo ści re a li za cji pro jek tów ba -
daw czych w fir mach in for ma tycz -
nych, któ re za stą pi ły tra dy cyj ny
spo sób prze ka zy wa nia wie dzy.
Eric pol ja ko pierw szy wziął udział
w tym przed sięw zię ciu.

Cie ka wą ini cja ty wą, któ ra na sta -
łe wpi sa ła się w nasz ka len darz, jest
Aka de mia Te le ko mu ni ka cji Eric -
pol. Po mysł wy kieł ko wał pod czas
prak tyk, któ re u nas w fir mie od by -
wa ła jed na ze stu den tek po li tech -
ni ki. Pod ję liś my ideę nie do koń ca
prze ko na ni o tym, czy znaj dą się
chęt ni. Ku na sze mu zdzi wie niu
zgło si ło się 120 osób. By liś my wte -
dy w sta nie prze pro wa dzić za ję cia
tyl ko dla gru py 50 z nich. Obec nie
ini cja ty wa roz sze rzy ła się rów nież
na Uni wersytet Łódz ki. Aka de mia
Te le ko mu ni ka cji jest bez płat nym
pro gra mem fir my Eric pol. W tym
ro ku ofe ru je my cykl sied miu wy -
kła dów z tech no lo gii mo bil nej GSM
i UMTS. Za ję cia koń czy eg za min,
któ re go za li cze nie jest wa run kiem
otrzy ma nia cer ty fi ka tu.

Od dwóch lat wspól nie z
WE E IA or ga ni zu je my rów nież
ogól no pol ski kon kurs in for ma tycz -
ny „In fo suk ces”,  prze zna czo ny dla
uczniów szkół gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych. Eric pol fun du -
je na gro dy dla naj lep szych.

Cy klicz nie ofe ru je my prak ty ki
i sta że dla stu den tów uczel ni. Obec -
nie w Eric po lu pra cu je 450 ab sol -
wen tów Po li tech ni ki Łódz kiej.

Ja cek Ka czo row ski,  pre zes
za rzą du PGE Gór nic two i Ener -
ge ty ka Kon wen cjo nal na SA

– Współ pra ca ko pal ni i elek trow -
ni w Beł cha to wie, wcho dzą cych
w skład PGE Gór nic two i Ener ge -
ty ka Kon wen cjo nal na SA, z Po li -

tech ni ką Łódz ką trwa prak tycz nie
od po cząt ku ich fun kcjo no wa nia.
Wie lu na szych in ży nie rów i me ne -
dże rów jest ab sol wen ta mi tej uczel -
ni. Na pod sta wie po ro zu mie nia
o współ pra cy na u ko wo-tech nicz -
nej za war te go w 2011 r. po mię dzy
PGE GiEK SA a Po li tech ni ką Łódz -
ką  re a li zu je my wspól nie przed -
sięw zię cia na u ko wo-ba daw cze, pro -
gra my sty pen dial ne, m.in. sty pen -
dia fun do wa ne dla naj zdol niej szych
ab sol wen tów Po li tech ni ki Łódz kiej
w ra mach kon kur su Pro-Ener gia,
a tak że prak ty ki stu den ckie w od -
dzia łach PGE GiEK SA zlo ka li zo -
wa nych na te re nie wo je wódz twa
łódz kie go.

Ma riusz Bie law ski, dy rek tor
Cor ning Op ti cal Com mu ni ca -
tions Pol ska 

– Z Po li tech ni ką Łódz ką współ -
pra cu je my od kil ku lat. W 2011 r.
uru cho mio ne zo sta ło La bo ra to -
rium Tech nik Świat ło wo do wych,
w któ rym zbu do wa no pier wszą
w Pol sce lo kal ną sieć FTTD, włą -
czo ną w kwiet niu 2013 r. w struk tu -
rę Uczel nia nej Sie ci Kom pu te ro -
wej. Sieć poz wa la na jed no czes ne
oglą da nie fil mów HD, ko rzy sta nie
z in ter ne tu i wy ko ny wa nie po łą -
czeń te le fo nicz nych. 

Stu den ci Po li tech ni ki Łódz kiej
uczest ni czą w pro gra mie płat nych
rocz nych sta ży „Po ssi bi li ties be co -
me re al”, od by wa ją prak ty ki wa ka -
cyj ne, ma ją oka zję od wie dzić fir -
mę w ra mach dni otwar tych, bio rą

udział w war szta tach z cy klu „The
Cor ning Aca de my” i pi szą pra ce
dy plo mo we na za mó wie nie na sze -
go przed się bior stwa. Ak tyw nie pro -
mu je my roz wój za wo do wy ko biet
na kie run kach tech nicz nych, cze -
go wy ra zem był m.in. Dzień In ży -
nie rek, dzień otwar ty dla ko biet czy
udział fir my w ak cji „Dziew czy ny
na po li tech ni ki!”.

Dzię ki umo wie o współ pra cy
moż li we są  wy mia na po my słów
i wza jem ne czer pa nie in spi ra cji.
Stu dent zdo by wa wie dzę, po zna -
je ocze ki wa nia ryn ko we, a my ja -
ko fir ma do sta je my świe że i in no -
wa cyj ne spoj rze nie, a czę sto tak -
że cie ka we roz wią za nia do wdro -
że nia. 

We współ pra cy z na szą fir mą
stu den ci mo gą na pi sać pra ce z róż -
nych ob sza rów, od przy sto so wa -
nia sta no wisk pra cy dla po trzeb
osób nie peł no spraw nych po
wpływ ma kro zgięć na pa ra me try
złą cza op tycz ne go. Li sta te ma tów
li czy po nad 30 po zy cji, z cze go 10
prac zo sta ło już ob ro nio nych. 

Do każ de go z te ma tów wy zna -
cze ni zo sta li opie ku no wie – są to
eks per ci z da nych dzia łów, któ rzy
wspie ra ją i mo ni to ru ją pra cę stu -
den ta oraz współ pra cu ją z pro mo -
to rem z uczel ni. 24 kwiet nia w sie -
dzi bie Cor ning Op ti cal Com mu ni -
ca tions mie liś my pier wszą ob ro nę
pra cy po za mu ra mi Po li tech ni ki
Łódz kiej. To ko lej ny krok w stro nę
za cieś nie nia i dal sze go roz wo ju na -
szej współ pra cy. �

Uczel nia
bli sko prze my słu 
Kto mo że po wie dzieć wię cej o ja ko ści uczel ni niż sze fo wie firm, któ re za trud nia ją 
jej ab sol wen tów? Oto, co mó wią me ne dże ro wie 
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MI CHAŁ FRĄK

K
am pus po li tech ni ki po -
ło żo ny jest w cen trum
mia sta – 300 me trów od
uli cy Piotr kow skiej. Na
33 hek ta rach i w pra wie

100 bu dyn kach kształ ci się 20 tys.
stu den tów.  Część obiek tów uczel -
ni to za byt ki XIX-wiecz nej ar chi -
tek tu ry, w któ rych kie dyś łódz cy
prze my słow cy roz wi ja li swo je for -
tu ny. Uczel nia za dba ła, by z ze -
wnątrz za cho wać hi sto rycz ny wy -
gląd, ale wnę trza wy po sa żyć w no -
wo czes ne la bo ra to ria i wart mi lio -
ny zło tych sprzęt.  W ory gi nal ny
pej zaż kam pu su wkom po no wa ne
są tak że za byt ko we wil le i pa ła cy ki.
Wszyst ko to znaj du je się w ma low -
ni czym oto cze niu par ków. Obok
już ist nie ją cych bu do wli wciąż po -
wsta ją no we.

Cen trum Tech no lo gii 
In for ma tycz nych
Cen trum Tech no lo gii In for ma tycz -
nych to no wy bu dy nek PŁ. Obiekt

o po wierz chni 4,5 tys. m kw. na szpi -
ko wa ny jest no wo czes ny mi tech -
no lo gia mi. Znaj du je się w nim 21
świet nie wy po sa żo nych la bo ra to -
riów. Opla ta je sieć kab li o dłu go ści
120 km. Do te go czte ry sa le kon fe -
ren cyj ne i sa la ki no wa 3D – przy sto -
so wa na do pro wa dze nia wi de o kon -
fe ren cji, dzię ki cze mu za ję cia ze
stu den ta mi bę dą mo gli pro wa dzić
wy kła dow cy od da le ni o ty sią ce ki -
lo me trów od Ło dzi. 

Wśród wie lu urzą dzeń nie ty po -
wych dla stu den ckich la bo ra to riów
jest stu dio mo tion cap tu re – sy stem
na gry wa nia ru chu wy ko rzy sty wa -
ny np. w grach kom pu te ro wych.
Stu den ci ma ją też do dys po zy cji
„ja ski nię 3D”. To po miesz cze nie,
w któ rym wy świet la ny jest ob raz
trój wy mia ro wy. Użyt kow nik ma
wra że nie, jak by mógł do tknąć
przed mio tu, któ ry prze cież ist nie -
je je dy nie w pa mię ci kom pu te ra. 

Są też trój wy mia ro we ska ne ry,
heł my, mo ni to ry, dru kar ki. Tak że
la bo ra to ria do pro gra mo wa nia
kom pu te rów sto so wa nych w prze -

my śle.  Po li tech ni ka szcze gól nie
dum na jest z te go, że każ de z la bo -
ra to riów po wsta wa ło przy udzia le
na u kow ców i przed się bior ców. Sam
sprzęt zgro ma dzo ny w no wym bu -
dyn ku uczel ni kosz to wał 20 mln zł.
Ca łość dwa ra zy ty le. 

Fa bry ka In ży nie rów
Fa bry ka In ży nie rów XXI Wie ku to
no wo czes ny bu dy nek dla stu den -
tów Wy dzia łu Me cha nicz ne go. Po -
łą czo ny ze zre wi ta li zo wa nym bu -
dyn kiem sze do wym daw nej fa bry -
ki włó kien ni czej Ro sen blat ta spi -
na hi sto rię sprzed 70 lat ze współ -
czes no ścią. Tu kształ cą się m.in.
przy szli spe cja li ści z in ży nie rii ma -
te ria ło wej, me cha ni ki i bu do wy ma -
szyn, trans por tu, me cha tro ni ki,
ener ge ty ki czy au to ma ty ki i ro bo -
ty ki.

Bu dy nek jest wy po sa żo ny
w wy so kiej kla sy la bo ra to ria z naj -
no wszy mi roz wią za nia mi in for ma -
tycz ny mi. Na pię ciu pię trach stu -
den ci ma ją do dys po zy cji m.in.: ha -
lę tech no lo gicz ną, la bo ra to ria po -

mia ro we, tech no lo gicz ne i dy dak -
tycz ne. Do te go sa le wy kła do we, se -
mi na ryj ne, pra cow nie dy dak tycz -
ne i in for ma tycz ne. 

Wszę dzie do stęp ny jest no wo -
czes ny sprzęt i apa ra tu ra ba daw -
cza. Na da chu bu dyn ku umiesz -
czo no od na wial ne źró dła ener -
gii. 

No wy bu dy nek FTIMS
Nie daw no za koń czy ła się re wi ta li -
za cja zes po łu obiek tów po fa brycz -
nych by łej Przę dzal ni Weł ny Pa ul
De sur mont, Mot te i S-ka z cha rak -
te ry stycz ną dla łódz kich fa bryk wie -
żą wod ną. To no wa prze strzeń dla
Wy dzia łu Fi zy ki Tech nicz nej, In -
for ma ty ki i Ma te ma ty ki Sto so wa -
nej. 

W od no wio nych i zmo der ni zo -
wa nych obiek tach o po wierz chni
użyt ko wej po nad 4,7 tys. m kw. zna -
laz ły się no wo cześ nie wy po sa żo ne
czte ry au dy to ria wy kła do we, je de -
na ście la bo ra to riów dy dak tycz nych,
sa le kom pu te ro we, sa le za jęć pro -
jek to wych i se mi na ryj nych oraz po -

Piątek 22 maja 201522 maja 2015 | Gazeta Wyborcza | wyborcza.pl

No we 
in we sty cje
w kam pu sie 
Obok zre wi ta li zo wa nych po fa brycz nych 
bu dyn ków, za byt ko wych wil li i pa ła cy ków 
po wsta ją no wo czes ne obiek ty 
o cie ka wej ar chi tek tu rze
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Fabryka Inżynierów XXI Wieku
to nowoczesny budynek dla
studentów Wydziału
Mechanicznego
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miesz cze nia pra cy włas nej stu den -
tów. 

Z my ślą o mło dzie ży szkol nej
i dzie ciach po wsta ły uni katowe
obiek ty edu ka cyj ne prze zna czo ne
na in te rak tyw ne wy kła dy i po ka zy
fi zycz ne: au dy to rium Are na Ma gi -
ca, la bo ra to rium eks plo ra cji przy -
ro dy dla dzie ci – XLAB i la bo ra to -
rium zja wisk fi zycz nych. Gos po da -
rzem obiek tu jest In sty tut Fi zy ki. 

Od przy szłe go ro ku aka de mic -
kie go kształ cić się tu bę dą stu den -
ci kie run ków: fi zy ka tech nicz na, fi -
zy ka me dycz na, op toe lek tro ni ka,

in ży nie ria kos micz na, in for ma ty -
ka, ma te ma ty ka i lo gi sty ka, jak rów -
nież mło dzież z Ło dzi i wo je wódz -
twa. 

Lab Fac tor
Wkrót ce zo sta nie od da ny do użyt -
ku no wy bu dy nek Wy dzia łu In ży -
nie rii Pro ce so wej i Ochro ny Śro -
do wi ska. Znaj dzie się w nim ba za
la bo ra to ryj na dla stu den tów kształ -
cą cych się w waż niej szych kie run -
kach dla gos po dar ki. To m.in. in ży -
nie ria pro ce so wa, in ży nie ria bio -
che micz na, in ży nie ria śro do wi ska.
Bę dzie to je den z naj no wo cześ niej -
szych bu dyn ków dy dak tycz nych
w Pol sce. 

La bo ra to ria, któ re tu po wsta ją,
wy po sa żo ne zo sta ną w apa ra tu rę
uży wa ną przez prze mysł. Bę dą tu
m.in. la bo ra to rium na no tech no lo -
gii i ener gii wo do ro wej, bez pie czeń -
stwa pro ce sów prze my sło wych,
czy stych tech no lo gii i fo to che mii
sto so wa nej.

Lab Fac tor ma czte ry kon dy gna -
cje na ziem ne i jed ną pod ziem ną.

Je go po wierz chnia użyt ko wa to pra -
wie 4,5 tys. m kw., z któ rych więk -
szość, prze zna czo na jest na dy dak -
ty kę. Wy po sa że nie sprzy jać bę dzie
pro wa dze niu za jęć prak tycz nych
i kształ ce niu roz wi ja ją ce mu wy o -
braź nię in ży nier ską. 

Bry ła no we go gma chu ide al nie
wpi su je się w po stin du strial ny i no -
wo czes ny pej zaż zmie nia ją ce go się
kam pu su PŁ oraz są sia du ją cych
bu dyn ków Fa bry ki In ży nie rów
i Cen trum Kształ ce nia Mię dzy na -
ro do we go.

Łódz kie Aka de mic kie
Cen trum 
Spor to wo-Dy dak tycz ne
Bę dzie to je den z naj no wo cześ niej -
szych obiek tów spor to wych w Pol -
sce. W cen trum spor tu znaj dzie się
50-me tro wy ba sen olim pij ski. Bę -
dzie też 30-me tro wy ba sen do sko -
ków do wo dy z wie lo po zio mo wą
wie żą o wy so ko ści 10 metrów. Po -
słu ży on do roz gry wa nia za wo dów
w sko kach do wo dy, ale rów nież pił -
ce wod nej i pły wa niu syn chro nicz -

nym. Bę dzie na le żał do naj głęb -
szych w Pol sce (5,8 me tra). Pod no -
szo ne dno umoż li wi na u kę pły wa -
nia i re ha bi li ta cję. W kom plek sie
znaj dzie się tak że ba sen ze sztucz -
nym nur tem, któ ry słu ży do prze -
pro wa dza nia ba dań wy dol no ścio -
wych i pra cy nad sty lem.

In we sty cja po li tech ni ki bę dzie
cen trum spor tu nie tyl ko wod ne -
go. Znaj dzie się tu też wy so ka na
pra wie 17 me trów ścian ka wspi na -
czko wa oraz ha la do gier zes po ło -
wych. Stu den ci po gra ją w niej w pił -
kę ręcz ną, fut sal, siat ków kę i ko szy -
ków kę. 

Pod ha lą znaj dą się bo i ska do squ -
as ha, si łow nia i mniej sze sa le, np. do
spor tów wal ki lub fit nes su. Naj wyż -
szy po ziom to trzy sa le kon fe ren cyj -
ne oraz cen trum mul ti me dial ne istu -
dio na grań. Poz wo li to pro wa dzić
trans mi sje z za wo dów w in ter ne cie.
Pię cio kon dy gna cyj ny kom pleks zaj -
mie 28 tys. m kw.Po stę py w re a li za -
cji pro jek tu  moż na oglą dać na ży -
wo na stro nie  in ter ne to wej
www.lacsd.p.lodz.pl�

Kam pus po li tech ni ki
zaj mu je ob szar 
33 hek ta rów.
W pra wie 
100 bu dyn kach 
kształ ci się 20 tys.
stu den tów 
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Część obiek tów uczel ni 
to za byt ki XIX-wiecz nej 
ar chi tek tu ry
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O sile szkoły wyższej
najbardziej mówią
losy jej absolwentów.
Ci z Politechniki
Łódzkiej nie mają
problemów
z odnalezieniem się
na rynku pracy 

MI CHAŁ FRĄK

P
o ka zu je my tyl ko trzy
przy kła dy świe żo upie -
czo nych ab sol wen tów.
Nie ma ją 30 lat, ale wie -
le już zdo by li i kon sek -

wen tnie speł nia ją swo je ma rze nia.

Ja dę do Sta nów 
Jed nym z ty się cy ab sol wen tów, któ -
rzy o la tach spę dzo nych na Po li -
tech ni ce Łódz kiej mó wią: „suk ces”,
jest Krzysz tof Ka rol czak. Skoń czył
te le ko mu ni ka cję i elek tro ni kę
w Cen trum Kształ ce nia Mię dzy na -
ro do we go PŁ. 

– Wie dzia łem, że ję zy kiem świa -
ta tech nicz ne go jest an giel ski, i stąd
de cy zja o stu diach an glo ję zycz nych
– wspo mi na.

Krzysz tof już pod czas stu diów
miał kon takt z fir ma mi. Był sty pen -
dy stą wie lu pro gra mów, z których
wię kszość or ga ni zo wa ły du że
przed się bior stwa dzia ła ją ce w je -
go bran ży. 

– Bar dzo waż nym ele men tem
stu diów był mo bi li ty se me ster
– opo wia da. W Cen trum Kształ ce -
nia Mię dzy na ro do we go je den z se -
me strów prze zna czo ny jest na za -
gra nicz ny wy jazd. Wszy scy stu den -
ci roz jeż dża ją się po świe cie i spo -
ty ka ją do pie ro za pół ro ku. Po dob -
nie by ło z Krzysz to fem. 

– Wy bra łem Szwe cję i bar dzo
do brze wspo mi nam ten czas. A jed -
na ze spó łek, któ rą pro wa dzę, ma
szwedz kich in we sto rów, po zna nych
właś nie w trak cie te go wy ja zdu
w jed nym z lo kal nych in ku ba to rów
przed się bior czo ści. 

Dzi siaj ab sol went PŁ jest współ -
wła ści cie lem fir my In we do. Zaj mu -
je się ona bu do wa niem opro gra mo -
wa nia poz wa la ją ce go gro ma dzić
i ana li zo wać du że zbio ry da nych.
W cią gu oś miu lat stwo rzy ła na
przy kład sy stem cer ty fi ka cji na u -
czy cie li dla Mic ro soft Pol ska. A dla
GoS port Pol ska sy stem księ go wy.
In we do jest też au to rem opro gra -
mo wa nia uła twia ją ce go skła da nie
re kla ma cji. 

– W sierp niu ja dę do Sta nów
pro mo wać no wy pro dukt w Do li -
nie Krze mo wej. Mam na dzie ję, że

bę dzie to ko lej ny waż ny krok w roz -
wo ju fir my. W nie da le kiej przy szło -
ści pla nu je my otwo rzyć biu ro ha-
n dlo we w War sza wie. Moż li we, że
tak że w San Fran ci sco. 

Z Ło dzi na Ok sford
Grze gorz Do bry nin rów nież stu -
dio wał w Cen trum Kształ ce nia Mię -
dzy na ro do we go. On z ko lei wy brał
kie ru nek bio tech no lo gia. Dzi siaj
pra cu je na Wy dzia le On ko lo gii Uni -
wersytetu Ok sfor dzkie go. 

– Sta ra łem się wy brać uczel nię,
któ ra oprócz zwy kłe go pod no sze -
nia wie dzy da mi szan sę na du ży
roz wój oso bi sty. Za wsze pa sjo no -

wa ły mnie na u ki bio lo gicz ne. Wy -
bra łem Po li tech ni kę Łódz ką i już
po pierw szym se me strze wie dzia -
łem, że tra fi łem w dzie siąt kę – opo -
wia da Grze gorz. 

Je go zda niem bar dzo waż na
by ło atmo s fe ra, ja ką po tra fi li stwo -
rzyć wy kła dow cy. Kon takt z ni mi
był bar dzo do bry. By li otwar ci na
wąt pli wo ści, chęt nie dys ku to wa -
li ze stu den ta mi i wspól nie roz -
wią zy wa li prob le my. W cza sie,
gdy Grze gorz stu dio wał, po li tech -
ni ka pro wa dzi ła sze ro ki front in -
we sty cji. W la bo ra to riach uczel -
ni po ja wiał się naj no wszy sprzęt.
Wa run ki, w ja kich Grze gorz zdo -

by wał wie dzę i umie jęt no ści, nie
od bie ga ły od te go, na co mo gli li -
czyć je go ró wieś ni cy z Eu ro py Za -
chod niej. 

Chło pak wy je chał na rok na
sty pen dium do Uni veristy of Ap -
plied Li fe Scien ces w Wied niu. 

– Bar dzo ce nię so bie zdo by te
tam kon tak ty. Po zna łem też in ną
kul tu rę i na u czy łem się ję zy ka nie -
miec kie go – wspo mi na. 

Po tem dzię ki współ pra cy Po li -
tech ni ki Łódz kiej z Me di cal Uni -
versity of Vir gi nia Grze gorz wy -
je chał do Sta nów. Tam przez rok
zbie rał ma te ria ły do pra cy ma gi -
ster skiej. To właś nie dzię ki te mu
mógł póź niej ob ro nić do kto rat na
jed nej w naj lep szych eu ro pej skich
in sty tu cji na u ko wych zaj mu ją -
cych się bio che mią, czy li w ETH
Zü rich w Szwaj ca rii. Te raz jest na
po dok tor skim sta żu i pra cu je na -
u ko wo na Uni wersytecie Ok sfor -
dzkim na Wy dzia le On ko lo gii.

Co da ły mu stu dia na Po li tech -
ni ce Łódz kiej? 

– Prze de wszyst kim umie jęt -
ność lo gicz ne go my śle nia, ła twość
w zdo by wa niu wie dzy oraz do sto -
so wy wa niu się do no wych wa run -
ków w cią gle zmie nia ją cym się
świe cie. 

Ma rze nie to CERN
Na po dob nej do Krzysz to fa i Grze -
go rza ścież ce jest Mi chał Ma cie -
jew ski, ab sol went au to ma ty ki i ro -
bo ty ki na Wy dzia le EE IA.
W ubieg łym ro ku ode brał „Stu -
den ckie go Nob la”. To na gro da
przy zna wa na przez Nie za leż ne
Zrze sze nie Stu den tów naj lep sze -
mu stu den to wi w Pol sce. 

Rok te mu Mi chał był jesz cze
stu den tem. Mi mo to je go CV by -
ło już bar dzo dłu gie. Dzia łał w ko -
łach na u ko wych, udzie lał się w or -
ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach.
Był na przy kład wy kła dow cą Fun -
da cji Edu ka cyj nej ro bo ty ka.pl
i Łódz kie go Uni wersytetu Dzie -
cię ce go. Brał udział w ak cjach cha -
ry ta tyw nych i pro jek tach ba daw -
czych. Zo stał la u re a tem kil ku dzie -
się ciu kon kur sów. 

Dzię ki ta kiej ak tyw no ści we
wrześ niu 2013 speł ni ło się je go ma -
rze nie. Po je chał na staż do Eu ro -
pej skie go La bo ra to rium Fi zy ki
Czą stek CERN pod Ge ne wą. Jak
uda ło się to osią gnąć? 

– Bar dzo waż ne jest jak naj -
wcześ niej sze okre śle nie swo je go
pro fi lu za wo do we go. Stu dia to
czas, kie dy moż na bu do wać kon -
tak ty i swo ją po zy cję – mó wi.

Mi chał skoń czył już stu dia. Te -
raz ro bi do kto rat pod opie ką prof.
An drze ja Bar to sze wi cza z Po li -
tech ni ki Łódz kiej. Kon ty nu u je ba -
da nia w Eu ro pej skim La bo ra to -
rium Fi zy ki Czą stek CERN. �

Uczel nia na po czą tek ka rie ry
14 | Piątek 22 maja 201522 maja 2015 | Gazeta Wyborcza | wyborcza.pl
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Michał Maciejewski, 
absolwent automatyki 
i robotyki na Wydziale EEIA
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Studenci 
Politechniki 
Łódzkiej nie żyją
jedynie nauką. 
Mają talent do
technologicznych
kreacji, ale także
zdolności muzyczne
czy sportowe. 

MI CHAŁ FRĄK

Mu zy ka 
za miast oscy lo sko pu 
Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki
Łódz kiej to uzna ny zes pół z pra wie
50-let nią hi sto rią, któ ry zdo by wa
me da le na fe sti wa lach i jest za pra -
sza ny na kon cer ty z udzia łem
gwiazd świa to wej sła wy.

Szcze gól nym prze ży ciem był
wy stęp u bo ku słyn ne go te no ra An -
drei Bo cel le go pod czas kon cer tu
w Ło dzi w 2012 ro ku. Chór brał
udział w kon cer tach z se rii Night of
the Proms, obok ta kich gwiazd jak
Kim Wil de, Ka tie Me lua , Na ta lia
Ku kul ska, Co o lio, Amy Mac do nald
czy Grze gorz Ska wiń ski (Kom bii).

Jed nym z naj waż niej szych wy -
zwań mu zycz nych chó ru by ło przy -
go to wa nie łódz kie go i war szaw skie -
go pra wy ko na nia „Li ver po ol Ora -
to rio” Pa u la McCar tne ya w cze-
r wcu 2006 ro ku.

W ro ku 1997 chór wy dał swo ją
pier wszą pły tę kom pak to wą.
W 2008 ro ku zo sta ła wy da na dru -
ga pt. „Z no stal gią i z hu mo rem”.
W 2014 ro ku uka za ła się ko lej na pły -

ta chó ru z re per tu a rem ko lę do wym
pt. „W świą tecz nym, zi mo wym na -
stro ju”. 

– W osta t nim dzie się cio le ciu bra -
liś my udział każ de go ro ku w oko ło
20 róż nych przed sięw zię ciach mu -
zycz nych. W pa mię ci zo sta ją prze -
de wszyst kim wy ja zdy za gra nicz -
ne oraz udział w mię dzy na ro do -
wych kon kur sach chó ral nych (m.in.
na Wę grzech, w Ir lan dii i Por tu ga -
lii), zdo by wa ne tam me da le czy dy -
plo my i uzna nie mię dzy na ro do we -
go ju ry i pu blicz no ści – mó wi Mi -
chał Ku biak, pre zes AChPŁ.

Od 1993 ro ku kie row ni kiem ar -
ty stycz nym chó ru jest dr hab. Je -
rzy Ra chu biń ski. 

Pod ba tu tą Ry szar da Os mo liń -
skie go gra Or kie stra Aka de mic ka
Po li tech ni ki Łódz kiej. Po wsta ła nie -
daw no, bo w 2005 ro ku. Człon ka -
mi or kie stry są stu den ci i pra cow -
ni cy uczel ni. Mi mo mło de go wie -
ku ma ona na kon cie już suk ce sy.
Zdo by ła Zło ty Dy plom na Mię dzy -
na ro do wym Fe sti wa lu Or kiestr
i Chó rów w Ba den-Ba den w Niem -
czech. W 2014 ro ku zes pół wy stą -
pił na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Chó rów i Or kiestr w Pa ry żu. 

Na u kow cy na pod ium
Kto uwa ża, że słoń nad ep nął mu na
ucho, mo że na Po li tech ni ce Łódz -
kiej roz wi jać się spor to wo. Uczel -
nia wy kształ ci ła i po mog ła szli fo -
wać ta lent kil ku spor tow com zna -
nym dziś na ca łym świe cie. Oto nie -
któ rzy z nich: 
Adam Kszczot – lek ko at le ta spe -
cja li zu ją cy się w bie gu na 800 me -
trów. Ubieg ło rocz ny mistrz Eu ro -
py na sta dio nie oraz srebr ny me -
da li sta ha lo wych mi strzostw świa -
ta w So po cie w 2014 ro ku w bie gu
na 800 me trów. Czte ry la ta wcześ -

niej w ha li w sto li cy Ka ta ru – Ad-
-Da u sze – zdo był brąz. Re pre zen -
to wał Pol skę na dru ży no wym czem -
pio na cie Sta re go Kon ty nen tu oraz
w me czach mię dzy pań stwo wych.
Zdo by wał rów nież dwu krot nie zło -
to na mło dzie żo wych mi strzo -
stwach Eu ro py w Kow nie w 2009
ro ku i w Ostra wie dwa la ta póź niej.
Re kor dzi sta kra ju w bie gu na 600
me trów tak w ha li, jak i na sta dio -
nie. Po cho dzą cy z Kon stan ty no wa
pod Opocz nem spor to wiec jest stu -
den tem na Wy dzia le Or ga ni za cji
i Za rzą dza nia. Za wod nik RKS Łódź
i za wo do wej gru py OR LEN Te am.
Syl we ster Bed na rek – lek ko at -
le ta spe cja li zu ją cy się w sko ku
wzwyż. Za wod nik klu bu RKS

Łódź. Na kon cie ma już brą zo wy
me dal mi strzostw świa ta z Ber -
li na 2009. W tym sa mym ro ku
zdo był zło to na mło dzie żo wych
mi strzo stwach Eu ro py w Kow -
nie. Rok wcześ niej wy wal czył
sre bro na mi strzo stwach świa ta
ju nio rów w Byd gosz czy. W Ple -
bi scy cie „Prze glą du Spor to we -
go” zo stał ogło szo ny od kry ciem
ro ku 2009 w pol skim spor cie.
Syl we ster Bed na rek stu dio wał na
Wy dzia le Or ga ni za cji i Za rzą dza -
nia.
Ma ciej Ru dol – za wod nik po cho -
dzą cy z Iła wy to je den z naj lep szych
siat ka rzy pla żo wych mło de go po -
ko le nia. Gra w pa rze z ło dzia ni nem
Ma cie jem Ko sia kiem, z któ rym od -
no sił naj waż niej sze suk ce sy. Zło ty
me da li sta ubieg ło rocz nych mi -
strzostw świa ta do lat 23. Zwy cięz -
ca eu ro pej skie go tur nie ju CEV Sa -
tel li te w Lo zan nie. W 2013 ro ku brą -
zo wy me da li sta mi strzostw świa -
ta do lat 21, mi strzostw Eu ro py do
lat 22 oraz mi strzostw Pol ski se nio -
rów. W tym se zo nie wy wal czył
dzie wią te miej sce w za wo dach
World To ur w chiń skim Fuz hou.
Stu dent Wy dzia łu Elek tro tech ni -
ki, Elek tro ni ki, In for ma ty ki i Au to -
ma ty ki.
Ka mi la War da – we wrześ niu
2013 ro ku w Li ver po o lu od by ły się
mi strzo stwa świa ta w ka ra te sho -
to kan. Na naj wyż szym stop niu pod -
ium sta nę ła Ka mi la War da, stu den -
tka Wy dzia łu Bu dow nic twa Ar chi -
tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska. Mi -
strzy ni świa ta w ku mi te se nio rek
by ła bez kon ku ren cyj na – wy gra ła
pew nie wszyst kie wal ki, nie tra cąc
ani jed ne go pun ktu. Był to dru gi
w hi sto rii pol skie go ka ra te in dy wi -
du al ny zło ty me dal se nior ski na im -
pre zie tej ran gi. �

Nie zwy kłe zdol no ści
stu den tów 
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Akademicki Chór Politechniki
Łódzkiej brał udział
w koncertach 
Night Of The Proms
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Adam Kszczot
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