
M
ożliwości, jakie Instytut Papier-
nictwa i Poligrafii Politechniki 
Łódzkiej oferuje studentom, wią-
żą się nie tylko ze zdobywaniem 

wiedzy jedynie poprzez naukę w ro-
zumieniu czysto teoretycznym. Życie 
uczelni wzbogacone jest o wydarzenia, 
które mają miejsce także poza poza jej 
murami. Studenci chętnie korzystają 
z możliwości uczestnictwa we wszelkich 
konferencjach, seminariach, szkole-
niach i pokazach, mając niepowtarzalną 
okazję zgłębiania istotnych zagadnień 
dotyczących ich kierunku studiów. 

W dniach 24–27 września br. IPiP 
miał zaszczyt organizować szczególne 
dla branży papierniczej wydarzenie na 
skalę światową – Progress in Paper Phy-
sics Seminar 2018. Odbywające się co 
dwa lata seminarium poświęcone było 
w całości postępowi w dziedzinie fizyki 
papieru. Jako że właściwości fizyczne 
podłoża mają kluczowy wpływ na proces 
druku, zignorowanie tak ważnej impre-
zy naukowej, skupiającej specjalistów 
z całego świata byłoby nieuzasadnione. 
Członkinie Koła Poligrafów zaoferowały 
swoje wsparcie, m.in. poprzez rejestra-
cję uczestników – w wydarzeniu wzięło 
bowiem udział 89 osób pochodzących 
aż z 14 krajów, co świadczy o szerokim 
zasięgu tego przedsięwzięcia. Mimo że 
służyły wszelką pomocą gościom z Pol-
ski i z zagranicy, nie zabrakło im czasu 
na wysłuchanie części wygłaszanych 
referatów. Mogły dzięki temu poszerzyć 
wiedzę na temat różnych właściwości 
papieru oraz problemów, jakie można 
napotkać przy jego zadruku. Było to 
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dla nas niezwykle ważne i prestiżowe 
wydarzenie promujące uczelnię.

Studenci mają także okazję poznania 
branży, biorąc udział w eventach organi-
zowanych przez firmy czy stowarzyszenia. 
Dzięki uprzejmości firmy Akon we współ-
pracy z Enfocus grono reprezentantów 
Koła Naukowego wzięło udział w konfe-
rencji poligraficznej, która odbyła się 18 
października br. Prezentacje poświęcone 
były najbardziej aktualnym zagadnieniom 
dotyczącym kontroli jakości plików PDF 
oraz optymalizacji systemu przepływu 
pracy w drukarni. Tematyka konferencji 
była nam bliska, gdyż każdy z nas zdaje 
sobie sprawę, jak istotna jest popraw-
ność przygotowania plików przeznaczo-
nych do druku oraz ich wydajna wymiana 
poprzez różne stanowiska.

Z kolei 22 listopada 2018 roku mieli-
śmy możliwość uczestnictwa w semina-
rium papierniczym „Papiernictwo w stu-
leciu niepodległości”, organizowanym 

przez Stowarzyszenie Papierników Pol-
skich. Udział w tym wydarzeniu uświa-
domił nam, jak duży wpływ na obecny 
przemysł papierniczy miały burzliwe 
dzieje naszego kraju. Z ciekawością wy-
słuchaliśmy wystąpień doświadczonych 
papierników, które odsłoniły nieznane 
nam dotąd fakty z przeszłości.

Udział w wydarzeniach odbywają-
cych się poza uczelnią stanowi istotne 
urozmaicenie procesu dydaktycznego. 
Poprzez kontakt z cenionymi i wykwa-
lifikowanymi przedstawicielami branży 
otrzymujemy szansę zdobycia informacji 
wykraczających poza zakres programu 
nauczania, a przede wszystkim zdoby-
wamy wiedzę i kontakty, które mogą 
zaowocować w przyszłości.
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