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okres najbardziej intensywnej pracy
13 czerwca minęła setna rocznica
organizacyjnej, dydaktycznej i wyurodzin profesora Antoniego Pietrańnaukowiec, pedagog,
chowawczej. Powołany na stanowisko
ca - współtwórcy Uczelni, wieloletwychowawca młodzieży,
kierownika Katedry Fizyki skupił
niego jej prorektora, pierwszego dziedobry człowiek
wokół siebie zespół młodych pracowkana Wydziału Mechanicznego, organików, którym umiejętnie przekazywał
nizatora i kierownika Katedry Fizyki,
swoją wiedzę, twórczą inwencję oraz
człowieka, który złotymi zgłoskami
zapał do pracy. Mimo trudnych wazapisał się w historii Politechniki
runków, spowodowanych koniecznoCzęstochowskiej i na trwałe pozostał
ścią adaptacji zdewastowanych pokowe wdzięcznej pamięci współpracowszarowych pomieszczeń, a także braników oraz kilku pokoleń swoich
kiem aparatury i akademickich podwychowanków.
ręczników, potrafił w krótkim czasie
Urodził się w 1905 r. w Nowych
zorganizować laboratoria i zapewnić
Święcianach na Wileńszczyźnie w ronormalny tok zajęć dydaktycznych
dzinie robotniczej. W latach 1926-31
z fizyki na wszystkich trzech wydziastudiował na Wydziale Matematyczłach Uczelni. Na Wydziale Włókienno-Przyrodniczym Uniwersytetu Steniczym przez pewien czas wykładał
fana Batorego w Wilnie. Wieloletnią
także matematykę. Równocześnie zajkarierę pedagoga i wychowawcy
1905-1986
mował się popularyzacją nauk ścismłodzieży akademickiej rozpoczął
łych, wygłaszając szereg odczytów
w 1932 r. jako asystent w Katedrze
i referatów na terenie miasta.
Analizy Matematycznej USB. PracoNa szczególne podkreślenie zasługuje niezaprzeczalny
wał wśród wielu znakomitych fizyków i matematyków.
wkład Antoniego Pietrańca w organizację i rozwój Szkoły
Atmosfera tego środowiska miała duży wpływ na rozbudzeInżynierskiej, a potem Politechniki Częstochowskiej.
nie zainteresowań naukowych młodego asystenta. Jego
W pionierskich latach 1950-52 był pierwszym dziekanem
pierwsze publikacje dotyczyły teorii równań różniczkowych
Wydziału Mechanicznego (później Budowy Maszyn), nai całkowych. Pod kierunkiem prof. J. Rudnickiego przygotostępnie w latach 1952-62 zajmował stanowisko prorektora
wywał pracę doktorską, której obrona była przewidziana na
Uczelni, kolejno - ds. ogólnych, naukowych i dydaktycznych.
jesień 1939 r. Niestety, wybuch wojny uniemożliwił jej przeDo chwili przejścia na emeryturę przez 26 lat nieprzerwanie
prowadzenie.
pełnił funkcję kierownika Katedry, a następnie dyrektora
Antoni Pietraniec został powołany do wojska i walczył
Instytutu Fizyki.
w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika. Podczas
W 1955 r. uzyskał - zgodnie z ówczesną nomenklaturą
obrony Warszawy dostał się do niemieckiej niewoli. Pięć
- tytuł docenta na podstawie rozprawy „Fizyka atomowa
długich wojennych lat spędził w obozie jenieckim w Dobiew świetle równań Schrödingera”. W 1964 r. w AGH w Kragniewie - Oflag II C Woldenberg. Tam zaprzyjaźnił się
kowie obronił pracę doktorską nt. „Kwantowe ujęcie krytyczz wieloma ciekawymi ludźmi, późniejszymi profesorami
nych rozważań przewodnictwa metali”, natomiast w 1969 r.
wyższych uczelni oraz twórcami kultury. W obozie brał
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych.
udział w działalności dydaktycznej i samokształceniowej.
Tak nietypowy przebieg kariery naukowej w owych czasach
Wykładał matematykę i fizykę na Wyższych Kursach
nie stanowił czegoś nadzwyczajnego.
Nauczycielskich zorganizowanych przez samorząd jeniecki,
Dorobek naukowy A. Pietrańca obejmuje 53 publikacje
wygłaszał referaty dla zainteresowanych oraz - w miarę możz zakresu fizyki ciała stałego oraz fizyki kwantowej, a także
liwości, jakie stwarzała obozowa rzeczywistość - pogłębiał
5 skryptów akademickich. Był promotorem 5 prac doktorswą wiedzę, szczególnie w dziedzinie hydromechaniki i aeroskich. Przez wiele lat kierował zespołem redakcyjnym
mechaniki. Był działaczem założonego w Woldenbergu TajZeszytów Naukowych PCz.
nego Związku Nauczyciel„Nauki podstawowe”. Dzięki
stwa Polskiego.
jego usilnym staraniom poPo wyzwoleniu wrócił do
wstał w 1963 r. Częstochowkraju, zatrzymał się w Częsski Oddział Polskiego Towatochowie i pozostał tu na
rzystwa Fizycznego, w któstałe. W latach 1945-49 był
rym, podobnie jak i w innych
nauczycielem matematyki i fitowarzystwach naukowych,
zyki w Miejskim Gimnazjum
prowadził ożywioną działali Liceum dla Dorosłych. Kieność.
dy w 1949 r. została powoZa swe wielorakie osiąłana w Częstochowie Szkoła
gnięcia otrzymał liczne odInżynierska, A. Pietraniec
znaczenia, m.in. Krzyż Ofiwłączył się czynnie w prace
cerski i Kawalerski Orderu
organizacyjne, jako członek
Odrodzenia Polski, Medal
pierwszej Rady Szkoły. Jego
Komisji Edukacji Narodowej
nazwisko figuruje w akcie
oraz honorowy tytuł „Zasłuerekcyjnym Uczelni. Wówżony Nauczyciel PRL”.
czas rozpoczął się dla niego Profesor A. Pietraniec z psem Kwantem
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Po przejściu na emeryturę w 1975 r. Profesor pozostawał
jeszcze przez wiele lat w ścisłym kontakcie z Uczelnią, prowadząc do ostatnich swoich dni wykłady z fizyki. Z sentymentem wspominamy jego częste wizyty w Instytucie Fizyki
oraz jubileusz 80-lecia urodzin. Uroczystość ta zgromadziła
liczne grono bliskich mu ludzi, stanowiąc spontaniczną manifestację uczuć i uznania dla jego bogatej osobowości i twórczych osiągnięć.
Profesor Antoni Pietraniec cieszył się niekwestionowanym autorytetem i zasłużonym szacunkiem zarówno wśród
współpracowników, jak i wychowanków, którym przekazywał swą wiedzę i bogate doświadczenie życiowe, kształtując
ich umysły i charaktery. Jego wykłady, przeplatane barwnymi
dykteryjkami i anegdotami, wywoływały żywe zainteresowanie słuchaczy i miały głęboki sens wychowawczy.
Niewysoki, raczej krępy, z bujną czupryną i marsowym
spojrzeniem spod krzaczastych brwi stwarzał pozory nieprzystępności. W rzeczywistości jednak, w bezpośrednich
kontaktach, był wyjątkowo ciepły, serdeczny i przyjazny lu-

dziom. Szczególną troską otaczał również swojego ulubionego psa Kwanta, z którym spędzał długie godziny na dalekich
wędrówkach, a później snuł opowieści o jego talentach. Jako
niezrównany facecjonista i gawędziarz, mający dla każdego
dobre słowo, wzbudzał w środowisku powszechną sympatię.
Studenci mieli do niego ogromne zaufanie, zwracając się
nie tylko w sprawach naukowych, lecz również w osobistych,
często bardzo trudnych sprawach życiowych. Na podobną
pomoc i zrozumienie niezawodnie mogli także liczyć Jego
współpracownicy. Z właściwym sobie taktem i życzliwością
ukazywał nam rzeczywistą skalę problemów oraz sugerował
sposoby ich rozwiązania.
Profesor Antoni Pietraniec zmarł 28 marca 1986 roku.
Pozostanie jednak na zawsze w serdecznej pamięci tych
wszystkich, którzy go znali i cenili, nie tylko jako naukowca
i wychowawcę, ale także człowieka o szlachetnym sercu,
rzadko spotykanej skromności i uczciwości.
ROMUALDA PFRANGER
BARBARA SZAFRAŃSKA-MILLER

WYMIANA EUROPEJSKICH DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
PROMOCJI ZASAD LOKALNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ
Jednym z projektów realizowanych w Instytucie Maszyn Cieplnych w ramach Programu Leonardo da Vinci jest projekt: „Wymiana europejskich doświadczeń w zakresie promocji zasad lokalnej polityki energetycznej”. Grupę jego beneficjentów stanowią przedstawiciele kadry dydaktycznej Zakładu Aerodynamiki Środowiska
i Ekonomiki Użytkowania Energii IMC - dr hab. inż. Alicja
Jarża prof. PCz., dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk, dr inż.
Maciej Podolski i mgr inż. Renata Gnatowska. Instytucje
partnerskie to Lokalna Agencja Energii ENERGAIA z Vila
Nova de Gaia w Portugalii oraz Wydział Energii i Środowiska Uniwersytetu w Palermo we Włoszech. Realizację projektu rozpoczęto 1 października 2004 r., jego zakończenie
natomiast zaplanowano na 30 czerwca 2005 r.
Projekt jest odpowiedzią na zmiany dotyczące zakresu
wiedzy zawodowej, wymaganej od kadry inżynierskiej w dobie liberalizacji i decentralizacji sektora energetycznego.
Przemiany te są typowe nie tylko dla etapu transformacji
polskiej gospodarki. Dotyczą również całej energetyki światowej w związku z pojawieniem się nowych technologii
energetycznych, w tym rozwoju energetyki odnawialnej,
koniecznością przestrzegania międzynarodowych protokołów
w zakresie ochrony środowiska oraz coraz silniejszym przyzwoleniem na liberalizację energetyki w poszczególnych
krajach. Jednym z wyraźniejszych efektów tych zmian jest
rozwój lokalnej gospodarki i polityki energetycznej. Wiąże
się to z koniecznością przejęcia przez lokalną administrację
zadań związanych z odpowiedzialnością za gospodarkę energetyczną na podległym terenie.
Obecne programy niektórych specjalności energetycznych
na uczelniach technicznych zawierają nowe przedmioty
i treści, które rozwijają umiejętności studentów w wyżej
wymienionym zakresie. Zapewnienie europejskich standardów kształcenia wymaga jednak sięgnięcia po doświadczenia

innych krajów, gdzie zmiany w sektorze
energetycznym stymulują podobne potrzeby
edukacyjne. Z drugiej strony należy pamiętać,
że absolwenci specjalności energetycznych,
którzy ukończyli studia kilka lat temu, nie
byli przygotowywani do zadań realizowanych w zliberalizowanym sektorze energetycznym. Ogromne znaczenie ma
zatem wdrożenie systemu uzupełniania niezbędnych kwalifikacji kadry odpowiedzialnej obecnie za gospodarkę energetyczną na szczeblu zakładu, gminy bądź regionu.
Obecne programy niektórych specjalności energetycznych
na uczelniach technicznych zawierają nowe przedmioty
i treści, które rozwijają umiejętności studentów w wyżej
wymienionym zakresie. Zapewnienie europejskich standardów kształcenia wymaga jednak sięgnięcia po doświadczenia
innych krajów, gdzie zmiany w sektorze energetycznym
stymulują podobne potrzeby edukacyjne. Z drugiej strony
należy pamiętać, że absolwenci specjalności energetycznych,
którzy ukończyli studia kilka lat temu, nie byli przygotowywani do zadań realizowanych w zliberalizowanym sektorze
energetycznym. Ogromne znaczenie ma zatem wdrożenie
systemu uzupełniania niezbędnych kwalifikacji kadry odpowiedzialnej obecnie za gospodarkę energetyczną na szczeblu
zakładu, gminy bądź regionu.
Zaplanowane w projekcie dwie jednotygodniowe wizyty
beneficjentów w instytucjach partnerskich przewidywały:
¾ kontakt z instytucjami europejskimi realizującymi podobne cele,
¾ dyskusję z partnerami na temat wspólnych europejskich
standardów interdyscyplinarnego kształcenia z zakresu
energetyka - ekonomia - środowisko,
¾ poznanie sposobów przekazu wiedzy techniczno-społecznej i techniczno-ekonomicznej adresowanej do silnie
zróżnicowanych grup odbiorców,
¾ poznanie metod promocji odnawialnych źródeł energii,
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¾ czerpanie z doświadczeń partnerów w dziedzinie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych lokalnego sektora energetycznego,
¾ zapoznanie się z technicznymi oraz społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania lokalnych
systemów energetycznych w krajach partnerskich,
¾ określenie kierunków i form przyszłej współpracy.

Jako pierwszy został zrealizowany w dniach 14-20 listopada 2004 r. wyjazd do Portugalii. Uczestniczyły w nim prof.
Alicja Jarża i dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk. Instytucja
goszcząca - Agencja Energii Energaia - została utworzona
w 1999 r. w ramach ostatniej edycji europejskiego programu
SAVE II z inicjatywy Urzędu Miasta Vila Nova de Gaia.
Agencja zatrudnia na stałe 6 osób, a jej dyrektorem jest dr
Luis Castanheira. Ogólny cel jej działania to poprawa stanu
środowiska i jakości życia w mieście poprzez promocję racjonalizacji użytkowania energii, źródeł odnawialnych oraz
przyjaznych dla środowiska technologii energetycznych.
Pracownicy Agencji stosują bardzo różnorodne formy działania i starają się dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców zarówno poprzez akcje popularyzatorskie w szkołach oraz na
ulicach miasta, jak i wyspecjalizowane usługi dla sektora
komunalnego, użytkowników i dostawców energii, głównie
z Vila Nova de Gaia. Uczestniczą również w międzynarodowych projektach. Hasło ich działania to: NIE SZCZĘDŹ
WYSIŁKU, OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ!

Miasto, będące terenem działania naszego Partnera, jest
częścią zespołu miejskiego Porto (Oporto), liczącego ogółem
ok. 1,7 mln mieszkańców (w tym Vila Nova de Gaia liczy ok.
280 tys. mieszkańców). Położone jest na południowym brzegu rzeki Douro, przy jej ujściu do Oceanu Atlantyckiego.
Metropolia Porto znajduje się w miejscu osady pochodzącej
jeszcze sprzed czasów rzymskich. To Rzymianie jednak
nazwali ją Portus, czyli port. Vila Nova de Gaia od kilku
wieków zdominowana jest przez producentów wina - jest ich
tam obecnie ponad 50. Słynne piwnice winne są głównym
magnesem przyciągającym do miasta turystów.
Wizyta w Vila Nova de Gaia miała typowo roboczy charakter, a w szczelnie wypełnionym programie bardzo niewiele czasu przewidziano na turystyczne atrakcje. Program
obejmował szereg spotkań w siedzibie Agencji i poza nią
- zarówno z pracownikami Agencji, jak i współpracujących
z nią instytucji. Szczególnie intensywny był 16 listopada
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2004 r., kiedy zaplanowano dwie wizyty - na Wydziale Inżynierii Politechniki Porto (Instituto Superior de Engenharia do
Porto) oraz na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Aveiro (Departamento de Engenharia Mecanica da
Universidade de Aveiro) w mieście położonym ok. 50 km od
Vila Nova de Gaia. Interesująca była wizyta w firmie
ENVIRONGAS połączona z wyjazdem na miejscowe wysypisko śmieci, gdzie znajduje się eksploatowana przez tę firmę
instalacja biogazowa. Wiele godzin trwały rozmowy z menedżerami projektów z Agencji Energia i Agencji Energii EDV
ENERGIA z siedzibą w Oliveira de Azemezis, obejmującej
swoim zasięgiem działania Region Douro.
Na pobieżne zwiedzanie miasta musiało wystarczyć jedno
wolne przedpołudnie. Porto i Vila Nova de Gaia to pięknie
położone miasta, z wąskimi i niekiedy bardzo stromymi
uliczkami, pięknymi, starymi domami o ścianach wyłożonych
kolorową terakotą, niestety często bardzo zniszczonymi. Nasi
gospodarze mają swoją siedzibę w wyremontowanej, średniowiecznej kamienicy. Bardzo wiele domów jednak czeka
jeszcze na remont. Ich mieszkańcy wolą lokum z wygodami
w nowych dzielnicach - z reguły nie mają pieniędzy na kosztowny remont starych kamienic. Charakterystycznym elementem miasta jest suszące się pranie wiszące z okien i balkonów. Zaskoczeniem były kwitnące i owocujące o tej porze
drzewa palmy, cytryny i mandarynki. Co ciekawe, część
drzew zachowywała się adekwatnie do pory roku, zrzucając
uschnięte liście. Egzotyczne były także kasztany pieczone na
ulicy w przenośnych piecykach. Sprzedawcy wygrzebywali je
gorące wprost z popiołu i pakowali do torebek. Były bardzo
smaczne i sycące. Nie sposób oczywiście, będąc w Vila Nova
de Gaia, nie odwiedzić jednej z licznych piwnic, w których
przechowywane są różne gatunki i roczniki wina „porto”.
Zdecydowałyśmy się na piwnice firmy SANDEMAN - prezentowały się najokazalej, posiadają własne muzeum, przewodnika w czarnej pelerynie i w czarnym kapeluszu - taka
właśnie postać z kieliszkiem w ręku jest znakiem firmowym
producenta. Zwiedzanie jest oczywiście połączone z degustacją firmowych win i możliwością ich zakupu.
Wizytę należy uznać za bardzo udaną. Na podkreślenie
zasługuje jej urozmaicony, interesujący program i wyrażona
przez obie strony chęć dalszej współpracy.
Druga wymiana - zaplanowana w ramach omawianego
projektu - miała miejsce w dniach 23-29 stycznia 2005 r.
Udział w niej wzięli: prof. Alicja Jarża, dr Maciej Podolski
i mgr Renata Gnatowska. Tym razem celem podróży były
Włochy, a dokładniej Uniwersytet w Palermo (UNIPA),
którego początki sięgają XV w. Głównym i najważniejszym
historycznie budynkiem uniwersytetu jest rektorat, mieszczący się na placu Steri. Był on w przeszłości siedzibą Świętej
Inkwizycji. UNIPA zatrudnia ok. 2000 nauczycieli akademickich, a na 12 wydziałach kształci około 50 tys. studentów.

Instytut Energii i Środowiska (DREAM) - Partner projektu - to jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu w Palermo. Kadrę stanowi 18 profesorów, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół relacji energia - ekono-
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mia - środowisko. W gronie pracowników akademickich
DREAM znajdują się eksperci Międzynarodowej Agencji
Energii IEA z dużym doświadczeniem w realizacji programów europejskich (THERMIE, SAVE, JOULE). DREAM
prowadzi zakrojoną na szeroką skalę promocję wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii energetycznych z możliwością lokalnego wykorzystania.

Od lewej: dr Maciej Podolski, mgr Renata Gnatowska, prof. Vincenzo
La Rocca, prof. Maurizio Cellura, prof. Alicja Jarża, dr Valerio Lo Brano

Rozwijane są specjalności dydaktyczne związane z ekonomiką produkcji i gospodarowania energią o profilu pokrewnym
do wdrożonych przez Instytucję Promotora (IMC PCz.).
Partner projektu jest jednostką naukową o silnym oddziaływaniu społecznym w zakresie promocji wiedzy w regionie
Włoch, w którym stopień zaangażowania nowoczesnych
technologii energetycznych i źródeł odnawialnych jest zdecydowanie niższy niż w pozostałej części kraju. Doświadczenia DREAM we wdrażaniu zasad planowania energetycznego
na szczeblu lokalnym mogą stanowić cenny wkład w realizację proponowanego projektu. Warto podkreślić jakość wypracowanych przez Partnera metod kontaktów z władzami re-

gionu i lokalną społecznością. Efektem współpracy są liczne
ekspertyzy na rzecz regionu oraz programy szkoleniowe.
Celem wizyty była realizacja zadań projektu wymian
LdV oraz określenie kierunków i form przyszłej wzajemnej
współpracy naukowej IMC i DREAM. Program wizyty
obejmował prezentacje działalności naukowo-badawczych
realizowanych przez obie grupy partnerskie z zakresu aerodynamiki środowiska oraz polityki zrównoważonego rozwoju
obszarów zabudowanych. Prezentacje zakończyły się dyskusją. Beneficjenci uczestniczyli w wielu spotkaniach m.in.
z rektorem Uniwersytetu w Palermo, w Biurze Współpracy
Międzynarodowej oraz z ekspertem ds. planowania energetycznego dla Regionu Sycylii.
Efektem wizyty będą wykłady prezentowane przez kadrę
profesorską z zakresu LCA (Life Cycle Assesment), LEP
(Local Energy Policy). Przewiduje się również wymianę
doktorantów w ramach Programu SOCRATES oraz przygotowanie wspólnych wniosków o projekty europejskie, projektu pilotażowego LdV i opracowanie wspólnych publikacji.
Wspólną inicjatywą już zrealizowaną jest zgłoszenie do
obecnego konkursu programu europejskiego Marie Curie
wniosku o projekt typu Transfer of Knowledge (ToK). Włączono do niego oba zespoły naukowe z Palermo i Częstochowy, a także współpracujących z nimi partnerów z innych
instytucji europejskich (Uniwersytet w Volos, Uniwersytet
w Stuttgarcie oraz Instytut w Wassex).
Wizyta w Palermo to nie tylko oficjalne spotkania i dyskusje. Samo miasto i cała Sycylia mają do zaoferowania
bogatą kulturę, imponujące zabytki - greckie, rzymskie, arabskie i bizantyjskie. Uczestnicy projektu zwiedzili m.in. Teatr
Massimo, słynną Katedrę z XII w., normandzki pałac Ziza
również z XII w. oraz szereg bardzo starych i pięknych
kościołów. Mieli również sposobność degustacji specjałów
kuchni sycylijskiej podczas spotkań z pracownikami
DREAM, aranżowanych w najpiękniejszych zakątkach
Palermo.
DR HAB. INŻ. ALICJA JARŻA PROF. PCz.
DR INŻ. ELŻBIETA MORYŃ-KUCHARCZYK
DR INŻ. MACIEJ PODOLSKI
MGR INŻ. RENATA GNATOWSKA

WYMIANA STYPENDIALNA CEEPUS
MISZKOLC

Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji jest prof.
Tadeusz Nieszporek, zakłada nawiązanie współpracy na

Na początku listopada 2004 r. oraz w styczniu br., w ramach europejskiego programu wymiany kadry naukowej
CEEPUS, miały miejsce dwa wyjazdy stypendialne pracowników Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PCz. To kolejne wyjazdy stypendialne pracowników
naszego Instytutu organizowane przez unijną organizację
naukową, zrzeszającą Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy,
Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Serbię i Czarnogórę
oraz Węgry w jednym środkowoeuropejskim programie
z główną siedzibą w Wiedniu.
Pierwszy wyjazd pracowników ITMiAP do Bukaresztu
miał miejsce w październiku 2004 r. (artykuł na temat wizyty
w Politechnice Bukareszteńskiej ukazał się w poprzednim
numerze „Politechniki Częstochowskiej”). Projekt współpracy międzyuczelnianej, którego koordynatorem w Instytucie

Budynek Rektoratu i Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu w Miszkolcu
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płaszczyźnie naukowej ze środkowoeuropejskimi uczelniami
wyższymi. Głównym celem współpracy jest wymiana doświadczeń naukowych oraz wspólne uczestnictwo w europejskich projektach badawczych.
W październiku 2004 r. mgr inż. Robert Lis wyjechał do
Miszkolca na Węgrzech. Serdeczne przyjęcie i zainteresowanie, z jakim spotkał się na tamtejszym uniwersytecie ze strony dyrekcji instytutu i swojego opiekuna oraz koordynatora
projektu CEEPUS dobrze rokuje wzajemnej współpracy
między naszymi instytutami.

Od lewej: dr O. Szabó, mgr inż. R. Lis, dyrektor instytutu - prof. dr I. Dudás
i opiekun dr. R. Lisa w Miszkolcu - dr G. Varga

Po przystąpieniu Polski i Węgier do Unii Europejskiej
przed uczelniami wyższymi otworzyły się nowe możliwości
współpracy nie tylko w zakresie wymiany naukowej studentów, ale również wspólnych badań i europejskich projektów
naukowych. Współpraca między instytutami sprzyja zarówno
podniesieniu prestiżu danego ośrodka wśród studentów,
uczelnianego otoczenia, jak i rozwojowi kadry pracowniczej.
W przypadku Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji oraz Instytutu Inżynierii Mechanicznej w Miszkolcu współpraca stwarza nowe możliwości ze względu na bardzo podobny zakres badań i specjalizację obu instytutów.
Mowa tutaj o metodach kształtowania stereometrii powierzchni i zmiany ich właściwości metodami nagniatania
oraz o badaniach z zakresu przekładni ślimakowych, spiroidalnych i wieloostrzowych narzędzi skrawających.
Uniwersytet w Miszkolcu przeszedł już żmudną drogę
nawiązywania kontaktów międzynarodowych, widać to
zwłaszcza na uczelnianych korytarzach. Studenci z Afryki,
Azji, a nawet z Japonii świadczą o zaawansowanej wymianie
stypendialnej w ramach programów międzynarodowych.
Liczne wymiany studentów owocują nie tylko wymianą kontaktów i obyciem w świecie nauki, ale również umożliwiają
wykonywanie badań w najlepszych i najbardziej nowoczesnych ośrodkach naukowych na świecie przy udziale środków
z Unii Europejskiej. Proces rozbudowy kontaktów międzynarodowych spowodowany jest rosnącym zainteresowaniem
wysokiej klasy specjalistami na całym świecie, którzy zdobywali swoje wykształcenie w najlepszych jednostkach
kształcących. Dlatego tak bardzo ważna jest współpraca
z uczelniami mającymi rozległe kontakty międzynarodowe.
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Do ciekawostek, którymi mogą pochwalić się Węgrzy,
należy wymienić urządzenia do procesu rapid prototyping,
które - połączone systemami CAD/CAM - umożliwiają przeprowadzenie w bardzo krótkim czasie zamodelowania nowego wyrobu, wykonania jego prototypu właśnie w procesie
rapid prototyping i dalsze jego wdrażanie do produkcji łącznie z wygenerowaniem programów obróbkowych na określone maszyny sterowane numerycznie.
Ponadto, duża liczba zautomatyzowanych stanowisk dydaktycznych, modyfikowanych przez studentów na zajęciach,
oraz rozbudowane zaplecze z zakresu automatyki i robotyki
pozwalają na kształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów z tego zakresu.

Stanowisko dydaktyczne z automatyki

Wymiana doświadczeń z zakresu przekładni ślimakowych, współrzędnościowych badań pomiarowych, jak
i kształtowania geometrii narzędzi skrawających pozwolą na
zacieśnienie współpracy międzynarodowej między naszymi
instytutami, dlatego z niecierpliwością oczekujemy na jej
dalszy rozwój.

Malowniczy hotelik wśród Gór Bukowych

Jednakże Miszkolc to nie tylko uniwersytet, to również
malowniczo położone miasto w północno-wschodniej części
Węgier, usytuowane między wzniesieniami Tokaju. Leży na
granicy wielkiej równiny i łagodnie wznoszących się Gór
Bukowych (skąd biorą swoje początki rzeki Sajó i Hernád),
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na zboczach których stoją domki pełniące w okresie turystycznym rolę hotelików i pensjonatów.
Miszkolc słynie ze swoich gorących źródeł i całej infrastruktury wypoczynkowej, jaką kompleksowo wybudowano
w malowniczo położonej dzielnicy Tapolca. Jest ona usytuowana w dolinie u podnóża gór, w odległości 5 km od centrum
miasta. Prawdziwą atrakcją w środku centrum turystycznego
o łagodnym mikroklimacie i sąsiedztwie jeziora oraz pięknego parku jest jedyna w swoim rodzaju w Europie łaźnia lecznicza w grotach Barlangfürdó.
Woda cieplicowa, wytryskująca z głębokości 850 metrów, jest doskonała w leczeniu fizycznego przemęczenia,
schorzeń systemu nerwowego, dróg oddechowych i stawów.
Wśród skalnych ścian korytarzy - pokrytych stalaktytami
- które wydrążyła przepływająca woda, można skorzystać
z kąpieli, masaży wodnych i terapii dźwiękowej. Wypływająca woda zasila szereg odkrytych basenów na zewnątrz kompleksu oraz jezioro znajdujące się w samym środku malowniczego parku.

oraz mgr inż. Przemysław Błaszczyk - odwiedzili uczelnię
wyższą w Cluj-Napoca w Rumunii.
Bogatsi o doświadczenia z poprzedniej wizyty w Rumunii
oraz pełni optymizmu i bez obaw już w grudniu rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Głównym celem naszej
wizyty, przede wszystkim naszego kolegi Piotra Paszty, było
wykonanie symulacji komputerowej procesu mimośrodowego wyciskania przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania dostępnego na tamtejszej uczelni. Po przybyciu
na miejsce, po ponad 24-godzinnej podróży, dotarliśmy do
akademika - miejsca naszego zakwaterowania. Do naszej
dyspozycji były dwa pokoje wyposażone w węzeł sanitarny,
telewizor, lodówkę oraz pralkę automatyczną. W związku
z tym, iż mieliśmy ze sobą sprzęt komputerowy, został nam
przydzielony adres IP, co pozwoliło na stały kontakt z naszą
uczelnią oraz rodzinami.
Kolejnego dnia po przybyciu na uczelnię przywitał nas
prof. Gyenge Csaba, koordynator naszego projektu CEEPUS,
który zaprezentował nam swoją szkołę.

Główny budynek łaźni termalnej Barlangfürdó

Na uniwersytecie w Cluj-Napoca. Od prawej: prof. Gyenge Csaba - koordynator sieci CEEPUS RO1-P, mgr inż. Rafał Gołębski, mgr inż. Piotr Paszta
oraz mgr inż. Przemysław Błaszczyk

Woda cieplicowa wytryskująca z głębokości 850 metrów
jest doskonała w leczeniu fizycznego przemęczenia, schorzeń
systemu nerwowego, dróg oddechowych i stawów. Wśród
skalnych ścian korytarzy - pokrytych stalaktytami - które
wydrążyła przepływająca woda, można skorzystać z kąpieli,
masaży wodnych i terapii dźwiękowej.
Wypływająca woda zasila szereg odkrytych basenów na
zewnątrz kompleksu oraz jezioro znajdujące się w samym
środku malowniczego parku.
Życzliwość mieszkańców i spotykane na każdym kroku
oznaki sympatii dla obcokrajowców utrwalają miłe wrażenia
z pobytu. Można tu również spotkać ludzi, którym nieobce
jest przysłowie „Polak, Węgier dwa bratanki...”. Być może to
właśnie słowiańska natura umacniająca poczucie braterstwa teraz już w europejskiej rodzinie - powiązana z pięknem
przyrody sprawiają, iż pobyt w tej miejscowości pozostaje
niezapomnianym wrażeniem.

CLUJ-NAPOCA
Kolejny wyjazd miał miejsce w styczniu br., a jego
uczestnicy - mgr inż. Rafał Gołębski, mgr inż. Piotr Paszta

Uniwersytet w Cluj-Napoca (http://www.utcluj.ro/) (oryginalna nazwa „Universitatea Tehnica Cluj Napoca”) posiada
8 wydziałów, na których kształci się około 15 tysięcy studentów. Niestety budynki uczelni rozrzucone są po całym mieście. Aby dostać się z akademika na Wydział Budowy
Maszyn, którego byliśmy gośćmi, potrzeba około godziny,
w tym 45 minut jazdy autobusem. Instytut Inżynierii Produkcji, którego dyrektorem jest prof. Gyenge Csaba, zatrudnia
13 profesorów, 11 doktorów, 2 asystentów, 15 studentów
studiów doktoranckich, 5 pracowników kadry technicznej.
Zakres prac naukowych instytutu jest zbieżny z naszą macierzystą jednostką. Od 1996 r. w instytucie realizowane były
projekty badawcze, w których uczestniczyły 34 uczelnie
z 14 krajów. Można tu wymienić m.in. CEEPUS RO-01,
CEEPUS RO-103, CEEPUS A-104, CEEPUS H-144,
CEEPUS PL-13, TEMPUS AC_JEP-13578-98, TEMPUS
S_JEP12-490-97, TEMPUS CME-02557-98, TEMPUS S_JEP
11517/96, DAAD Program, SOCRATES-ERASMUS Program.
Tego samego dnia, dzięki prof. Csabie, mieliśmy zaplanowane spotkanie w Instytucie Przeróbki Plastycznej, którego dyrektorem jest prof. Traian Canta, mający bardzo szerokie kontakty naukowe także w Polsce. Prof. T. Canta wyraził
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chęć pomocy naszemu koledze, oprowadził nas po instytutowych laboratoriach, prezentując liczne patenty i projekty.
W laboratorium poznaliśmy jego zespół badawczy.
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Cluj-Napoca może poszczycić się nie tylko doskonałą
uczelnią techniczną. Położona w Transylwanii, otoczona
z trzech stron pasmem Karpat i licząca około 250 tysięcy
mieszkańców, miejscowość stanowi bardzo ciekawy region
turystyczny nie tylko dla osób fascynujących się kulturą bałkańską, ale także dla zwykłych turystów. Mroźny styczniowy
klimat, z jakim prawie przez cały czas mieliśmy do czynienia, bardzo dawał się nam we znaki. Zwiedzanie miasta przy
15-stopniowym mrozie było dokuczliwe, ale ciekawość
i wytrwałość zwyciężyły.
W centrum miasta znajduje się wielkie wzgórze, z którego można - przy dobrej widoczności - podziwiać wspaniałą
panoramę miasta oraz otaczający je łańcuch górski.

W Instytucie Przeróbki Plastycznej. Od prawej: wykładowca inż. Dan
Noveanu, mgr inż. Rafał Gołębski, prof. Traian Canta, dr inż. Dan Frunza,
mgr inż. Piotr Paszta i mgr inż. Przemysław Błaszczyk

Profesor T. Canta zaproponował nam pomoc w realizacji
badań, przydzielając do współpracy - jak sam powiedział „swojego najlepszego naukowca”. Tego samego dnia mgr
inż. Piotr Paszta przystąpił do pracy. Kolejne dni pobytu na
uczelni spędzaliśmy w Instytucie Przeróbki Plastycznej. Po
wykonaniu projektu narzędzia i opracowaniu warunków
brzegowych procesu symulacji przez mgra inż. Piotra Pasztę
rozpoczął się proces symulacji, który częstokroć trwał ponad
20 godzin dla zadanych warunków. My natomiast swój czas
poświęcaliśmy na przegląd biblioteki naukowej prof. G. Csaby
oraz zwiedzanie, licznych na wydziale, laboratoriów.

Model ludzkiej czaszki wykonany w technologii rapid prototyping

Zainteresowało nas laboratorium „Rapid Prototyping”, które
służy do szybkiego wykonywania modeli fizycznych na podstawie modeli CAD 3D. Metoda ta nie ma praktycznie ograniczeń, jeśli chodzi o stopień skomplikowania kształtów modelu, oraz charakteryzuje się krótkim czasem wykonania modelu
fizycznego. Obecnie możliwe jest uzyskanie dokładności odwzorowania zaprojektowanych elementów do około 0,1 mm.

Mgr inż. Piotr Paszta na tle panoramy Cluj-Napoca

Zwiedzając miasto, nie można pominąć ogrodu botanicznego. Podobnie jak w Bukareszcie, tak i tu przez cały rok
można podziwiać egzotyczne rośliny, fantastycznie kwitnące
kwiaty, niejednokrotnie przy panującym na zewnątrz szklarni
ponad 10-stopniowym mrozie. Uwagę turystów przykuwa
architektura miasta i bogactwo kościołów różnych wyznań.
Stare, ale bardzo dobrze utrzymane budynki, zadbane i czyste
ulice nie pozostawiają złudzeń - Cluj-Napoca to miasto godne uwagi.
Transylwania jest regionem, w którym w XV wieku żył
i panował książę Vlad Tepes III - legendarny Drakula. Praktycznie na każdym kroku można spotkać pamiątki dotyczące
jego osoby. Kilka z nich przywieźliśmy oczywiście ze sobą
do Polski.
Wizyta na uczelni w Cluj-Napoca była bardzo pożyteczna.
Mgr inż. Piotr Paszta wykonał potrzebną do swojego doktoratu symulację komputerową, a zapoznanie się z potencjałem
naukowym i dorobkiem pracowników instytutu, w którym
przebywaliśmy, było znakomitym doświadczeniem.
W czerwcu br. oczekujemy rewizyty w naszej Uczelni
prof. Gyenge Csaby - koordynatora projektu, w którym
uczestniczymy. Relacja z tej wizyty oraz artykuły dotyczące
kolejnych wyjazdów w ramach programu CEEPUS w następnych numerach „Politechniki Częstochowskiej”.
MGR INŻ. RAFAŁ GOŁĘBSKI
MGR INŻ. ROBERT LIS
MGR INŻ. PIOTR PASZTA
MGR INŻ. PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK

