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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Rozpoczął się rok 2020. W maju, podczas tradycyjnego Święta
Szkoły, będziemy obchodzić 75. rocznicę powstania Politechniki. W tym roku czekają nas też bardzo ważne wydarzenia
związane z wyborem nowego Senatu oraz rektora na kadencję
2020–2024, obecne władze uczelni kończą bowiem swoją kadencję. Na progu nowego roku proszę o dalsze zaangażowanie
w pracę na rzecz Politechniki Krakowskiej, zwłaszcza w obliczu stojących przed nami wyzwań.
Obecny rok jest ostatnim, w którym możemy jeszcze poprawić naszą sytuację, przed czekającą nas w 2021 roku ewaluacją
dyscyplin naukowych. Od jej wyników w dużym stopniu zależy dalszy rozwój naszej uczelni. W najbliższych tygodniach
będziemy dokonywać oceny nauczycieli akademickich za okres
2017—2019. W grudniu 2019 roku Senat PK pozytywnie zaopiniował propozycję nowych zasad oceny nauczycieli akademickich i będą one obowiązywać od 2020 roku.
W końcu minionego roku nasi pracownicy i studenci uzyskali szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Zgromadzenie
Ogólne Polskiej Akademii Nauk wyłoniło nowych członków
krajowych PAN. Wśród nowych 38 członków rzeczywistych
i 51 członków korespondentów znaleźli się również wybitni
pracownicy PK: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (członek
rzeczywisty), prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (członek korespondent), prof. dr hab. inż. Jan Taler (członek korespondent).
Z kolei prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk z Wydziału
Architektury i prof. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Wydziału Inżynierii Lądowej zostały powołane w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej, niezależnej instytucji, której celem jest
dbałość o spełnianie standardów jakościowych w polskim systemie szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych
wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej.
Ponadto „Polymer Chemistry”, prestiżowe czasopismo
naukowe wydawane przez Royal Society of Chemistry, zaprezentowało na swych łamach dorobek naukowy pięćdziesięciu
badaczy z całego świata, specjalizujących się w zagadnieniach
związanych z chemią polimerów. W wybranym gronie naukowców znalazła się dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Natomiast podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w pałacu Wielopolskich dr inż. arch. Krzysztof Wielgus z PK odebrał najwyższe odznaczenie miasta — brązowy medal „Cracoviae Merenti”. Wyróżnienie ustanowione
w 1992 r. nadawane jest osobom, organizacjom i instytucjom
szczególnie zasłużonym dla Krakowa.
Warto również wspomnieć, że w ubiegłym miesiącu w Sali
Senackiej PK odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Rektora
za rok 2018. Pracownicy z ośmiu wydziałów i trzech jednostek
pozawydziałowych zostali uhonorowani nagrodami indywidualnymi i zespołowymi, w czterech kategoriach: za całokształt dorobku, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Znaczące sukcesy odnieśli w ostatnich tygodniach także
studenci PK. Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej mgr inż. Krzysztof Pszczółka
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od 1 stycznia tego roku stoi na czele Forum Uczelni Technicznych, stanowiącego
obecnie najsilniejszą komisję branżową
Parlamentu Studentów RP.
Aleksander Ćwikła, absolwent kierunku informatyka z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, zajął drugie
miejsce w konkursie o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą
kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu
cyberprzestępczości. Konkurs zorganizowało Ministerstwo
Obrony Narodowej. Kapituła doceniła pracę Aleksandra Ćwikły
pt. „Psychologiczne metody ataków na systemy informatyczne
— analiza technik oraz metody przeciwdziałania”, napisaną pod
kierunkiem dr. inż. Jerzego R. Jaworowskiego, dziekana WIiT.
Aż ośmioro naszych studentów znalazło się w elitarnym
gronie osób, które otrzymały stypendium ministra nauki
i szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2019/2020 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendyści z PK to: Jacek Bartusiak — student kierunek transport;
Piotr Lenik — student kierunku transport; Karolina Dzięciołowska — studentka kierunku technologia chemiczna, Alicja
Gruchała — studentka kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, Magdalena Jankowska — studentka kierunku technologia chemiczna; Dominika Krok — studentka kierunku
technologia chemiczna; Aleksandra Sierakowska — studentka
kierunku biotechnologia oraz Patryk Szymaszek — student
kierunku technologia chemiczna.
Agnieszka Tkaczyk, studentka inżynierii biomedycznej
z Wydziału Mechanicznego zaprojektowała elektroniczną protezę ręki, sterowaną impulsami mięśniowymi. Wynalazek pomoże
osobom po amputacjach w powrocie do normalnego funkcjonowania. Projekt został zrealizowany w ramach 7. edycji Koła Naukowego ABB — firmy, będącej globalnym liderem technologii
z dziedziny energetyki i automatyki.
Wszystkim wyróżnionym pracownikom i studentom składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Ich osobiste osiągnięcia przyczyniają się do podniesienia prestiżu naszej uczelni.
Na progu nowego roku z uznaniem myślę o tym, co już
udało nam się osiągnąć w mijającym roku podczas wdrażania
ustawy o szkolnictwie wyższym. Wypracowaliśmy i wprowadziliśmy m.in. szereg nowych aktów prawa wewnętrznego.
Przed nami jeszcze finał prac nad regulaminem wynagrodzeń,
bardzo ważnym dokumentem w kontekście wzmocnienia mechanizmów stymulujących efektywność naszej pracy, zwłaszcza badawczej.
Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz
pierwszy w 2020 roku. Wszystkim życzę, by nowy rok obfitował w sukcesy, spełnił nadzieje i oczekiwania w życiu osobistym i zawodowym; by dał wiele satysfakcji z pracy na rzecz
naszej uczelni.
Jan Kazior
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Krakowska — nie tylko z nazwy
Wpisana od bez mała 75 lat w pejzaż swego miasta Politechnika Krakowska
służy Krakowowi na wiele sposobów, przyczyniając się do wzrostu jego
znaczenia i prestiżu
LESŁAW PETERS
Za kilka miesięcy Politechnika Krakowska będzie świętować
swój jubileusz — 75-lecie istnienia. Przyjęliśmy datować powstanie naszej uczelni na rok 1945, chociaż formalnie rzecz
biorąc, pod obecną nazwą PK występuje dopiero od 1954 roku,
od momentu, kiedy stała się uczelnią samodzielną. Wcześniej,
choć z własnym Senatem i odrębnym budżetem, była wpisana w strukturę Akademii Górniczo-Hutniczej, nosząc nazwę
Wydziałów Politechnicznych AGH.

Tylko w Krakowie
Intencją twórców nowej uczelni technicznej było od początku
założenie Politechniki Krakowskiej. Nazwa w tej właśnie postaci wydawała się całkiem oczywista. Świadczy o tym zachowane
zdjęcie z 1945 roku. Grupa młodych osób, zgromadzonych pod
Domem Technika przy ulicy Straszewskiego 28, gdzie zaczęto
organizować nową szkołę wyższą, trzyma transparent z napisem „POLITECHNIKA KRAKOWSKA”.
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Identyfikacja z miastem, w którym zamierzano powołać
nową uczelnię techniczną, była całkiem naturalna. Wśród
naukowców, deklarujących gotowość podjęcia pracy w nowej szkole wyższej, była spora grupa dawnych wykładowców Politechniki Lwowskiej, a z czasów dwudziestolecia
międzywojennego pamiętano też Politechnikę Warszawską.
Te dwa przykłady nie pozostawiały chyba wątpliwości, jak
powinna nazywać się uczelnia politechniczna, mająca siedzibę w Krakowie.
Jednak w tym samym czasie pomysł utworzenia nowej politechniki pojawił się również na Śląsku. I to właśnie ta idea
zyskała w pierwszej kolejności akceptację władz państwowych, mimo że wyznaczone na siedzibę uczelni Katowice nie
dysponowały bazą materialną potrzebną do utrzymywania
szkoły wyższej. Politechnika Śląska w Katowicach rozpoczęła
więc działalność w tymczasowej siedzibie w Krakowie. Po kilku miesiącach uczelnię przeniesiono do Gliwic. Mimo to wielu
nauczycieli akademickich i studentów pozostało w Krakowie.
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Dla nich przy ówczesnej Akademii Górniczej utworzono Wydziały Politechniczne.
Dziś już nie zajrzymy w dusze i umysły ludzi, którzy obstawali przy idei powołania wyższej szkoły politechnicznej
w Krakowie. Nie dowiemy się, czy możliwość powołania do
życia takiej uczelni w mieście o bogatych tradycjach naukowych, mieście pierwszego polskiego uniwersytetu była dla
nich tak bardzo inspirująca, iż nie dopuszczali myśli o jakiejkolwiek siedzibie. Faktem jest, że do zadania utworzenia politechniki pod Wawelem przystępowali z wielką determinacją
od pierwszych dni po opuszczeniu Krakowa przez Niemców,
gdy wiele podstawowych kwestii bytowych stało jeszcze pod
znakiem zapytania. Dla prof. Izydora Stelli-Sawickiego, Tadeusza Kantarka i wielu innych osób podejmujących już w styczniu 1945 roku intensywne działania na rzecz utworzenia nowej uczelni nie było wątpliwości, że Kraków musi ją mieć.

Nowe siedziby Politechniki
Wydziały Politechniczne, przynależąc do Akademii Górniczej, otrzymały do dyspozycji pomieszczenia AG, lecz potrzebowały odrębnych lokali na własne potrzeby, szczególnie wobec dużego zainteresowania młodzieży studiami na rodzącej
się uczelni. Cennym nabytkiem w najwcześniejszym okresie
był budynek noszący dziś imię marszałka Piłsudskiego na
Oleandrach. Można tu było rozpocząć zajęcia z zakresu budownictwa lądowego i wodnego. Pierwsi studenci architektury uzyskali możliwość korzystania z pomieszczeń na wzgórzu
wawelskim. Zmianę o fundamentalnym znaczeniu przyniosło jednak dopiero porozumienie z władzami wojskowymi,
które przekazały uczelni zabytkowy zespół koszarowy przy
ulicy Warszawskiej.
Obejmując w posiadanie kolejne obiekty, z czasem również budując własne, Politechnika Krakowska systematycznie wrastała w tkankę miasta. Siedziby dla swych jednostek
znajdowała w budynkach zabytkowej części miasta ― przy
ulicy św. Filipa i ulicy Kanoniczej — jak i z dala od centrum —
w Czyżynach i w Łobzowie. Przy ulicy Kamiennej powstała
hala sportowa. Rozproszenie jednostek uczelni niosło z sobą
kłopoty komunikacyjne, ale w ten sposób Politechnika podkreślała swoją obecność w różnych punktach miasta.
Dla miasta powstanie Politechniki Krakowskiej od początku było wydarzeniem o niebagatelnym znaczeniu. W pierwszej kolejności skorzystała młodzież, która po latach wojny
i nauki na tajnych kompletach znalazła w Krakowie możliwość zdobywania wiedzy na kierunkach technicznych poza
ofertą, jaką przedstawiała wówczas Akademia Górnicza.
W miarę kończenia przez młodych ludzi studiów na rynek
pracy zaczęły trafiać kolejne roczniki wykształconych inżynierów, bardzo potrzebnych odbudowującej się ze zniszczeń
wojennych gospodarce. Kraków miał z pierwszej ręki dostęp
do pilnie potrzebnych specjalistów, których poszukiwano
w całym kraju.

Architekci i studenci
Dziś kształcenie studentów i zasilanie krakowskiego rynku
pracy to zaledwie drobny fragment relacji łączących Politechnikę Krakowską z miastem. W ciągu prawie 75 lat nastąpiło
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wykształcenie różnorodnych form kontaktów uczelni z instytucjami i firmami działającymi w Krakowie. Politechnika
Krakowska nie tylko uczestniczy w wielu projektach i przedsięwzięciach realizowanych w mieście, ale jest w nim nieraz
bardzo widoczna ― czasem nawet bardziej, niż można byłoby
się spodziewać, biorąc pod uwagę potencjał uczelni.
Kraków ceniony jest przede wszystkim ze względu na
swe walory historyczne i zabytkowe. Jednak zarówno mieszkańcy, jak i goście dostrzegają zmiany nieustannie zachodzące w wyglądzie miasta. Te najbardziej oczywiste, rzucające
się w oczy, są dziełem przede wszystkim architektów — często pracowników i wychowanków jednego z najstarszych
wydziałów Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury. To architekci z PK w dużym stopniu wykreowali wizerunek współczesnego Krakowa, a niektóre ich tutejsze realizacje weszły do kanonu polskiej architektury drugiej połowy
XX i początków XXI wieku.
Z długiej listy wymieńmy jedno nazwisko. Witold Cęckiewicz ― najpierw student Wydziału Architektury (od
pierwszych dni działalności wydziału), a później jego długoletni wykładowca i profesor — jako projektant dał miastu
ponad pół wieku temu kino „Kijów” i hotel „Cracovia”, dziś
uznawane za klasyczne dzieła swojej epoki. Zaś u schyłku
XX wieku zaprojektował obiekty sakralne w Łagiewnikach,
sanktuarium, które stało się jednym z głównych centrów pielgrzymkowych w Polsce. Zasłużył się też Krakowowi jako jego
główny architekt w latach 1955–1960.
Mówiąc o wkładzie osób związanych z Wydziałem Architektury PK w kształtowanie oblicza miasta, nie można
pominąć wielu działań, które nie kończą się wprawdzie spektakularnymi realizacjami, ale mają wpływ na myślenie o zagospodarowaniu zaniedbanych przestrzeni miejskich. Do takich
należą liczne prace koncepcyjne pracowników i studentów,
będące odpowiedzią na zgłaszane przez instytucje miejskie
problemy. Właśnie dziełem studentów była opracowana rok
temu seria projektów centrum kultury dla terenu położonego
nad Zalewem Nowohuckim. Inna grupa studentów przygotowała w zeszłym roku pomysły na park pod łącznicą kolejową
na Zabłociu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że problemem
zagospodarowania terenów poprzemysłowych Podgórza architekci krajobrazu z PK zajmują się już prawie trzydzieści lat.
Czasem zresztą działania o charakterze lokalnym, na niewielką skalę, owocują sporymi sukcesami. Tak było w przypadku studenckiego projektu przebudowy niebezpiecznego
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przejścia dla pieszych na ulicy Okulickiego. Nie tylko doczekał się on w 2017 roku realizacji, ale rok później w międzynarodowym konkursie Young Europeans Acting for Road Safety, zorganizowanym przez Europejską Radę Bezpieczeństwa
Transportu, zdobył drugą nagrodę.

Spotkania uczonych
Potencjał krakowskiego środowiska naukowego sprawia, że
na różnego rodzaju sympozja, konferencje i zjazdy ściągają pod Wawel naukowcy z całej Polski, a także wielu krajów
świata. Politechnika Krakowska ma w tym niemały udział.
Dzięki kilkudziesięciu organizowanym przez PK co roku
spotkaniom naukowym Kraków odwiedza rzesza specjalistów z wielu dziedzin. Są to nie tylko konferencje dla wąskich
grup specjalistów, ale także przedsięwzięcia o bardziej uniwersalnym charakterze.
We wrześniu ubiegłego roku nasza uczelnia była głównym
organizatorem 4. Polskiego Kongresu Mechaniki; kongresu,
któremu towarzyszyła 23. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice. Poza szeroką reprezentacją
naukowców z całego kraju zjechali goście z 27 krajów świata.
Na uroczystość otwarcia obrad przybyli prezydent RP Andrzej
Duda i wicepremier Jarosław Gowin. Powierzenie Politechnice
Krakowskiej tak znacznego wydarzenia było wyrazem uznania dla dorobku uczelni w dziedzinie mechaniki oraz osobiście
― dla prof. Błażeja Skoczenia, którego wskazano jako przewodniczącego komitetu organizacyjnego kongresu.

Wspomóc miasto
W szerokiej palecie odbywających się na PK spotkań naukowych
nie brak i tych, które są bezpośrednim wyrazem troski o własne
miasto. W ubiegłym roku taki charakter miało co najmniej kilka konferencji. Uczestnicy lipcowego seminarium na Wydziale
Inżynierii Środowiska (jeszcze wtedy bez energetyki w nazwie)
dyskutowali o sposobach uchronienia Krakowa przed powodziami. Wrześniowa konferencja na Wydziale Inżynierii Lądowej stała się okazją do przedstawienia śmiałego projektu uwolnienia miasta od plagi smogu za pomocą wież wentylacyjnych.
Podczas konferencji zorganizowanej także we wrześniu
przez Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego WIL PK debatowano nad metodami zabezpieczenia
szlachetnych tynków modernistycznych, pokrywających krakowskie budynki. Interesujące sugestie popłynęły do odpowiednich służb miejskich po międzynarodowych warsztatach
studenckich „City & Traﬃc”, goszczących w lipcu na WIL. Na
problemy komunikacyjne, występujące w różnych punktach
Krakowa, świeżym okiem spojrzeli bowiem studenci z różnych krajów europejskich.
Znając zakres zainteresowań i dorobek poszczególnych
jednostek oraz naukowców pracujących na PK, instytucje
miejskie zlecają ekspertyzy i opracowania na temat konkretnych problemów. Bodaj najgłośniejszym tego typu dokumentem, jaki wyszedł w ostatnich latach z murów Politechniki
Krakowskiej, był plan ochrony centrum Krakowa przed zalewem tandetnych reklam. W efekcie ustanowiony został park
kulturowy na obszarze Starego Miasta, co wydatnie podniosło estetykę ulic ścisłego centrum.
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Głos ekspertów
Obraz obecności Politechniki Krakowskiej w przestrzeni kulturowej Krakowa byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli
o aktywności medialnej pracowników uczelni. Są obecni na
łamach prasy, w programach radiowych i telewizyjnych, na
portalach internetowych. Biorą udział w debatach publicznych, ilekroć skomentowania wymaga ważny społecznie
temat; gdy potrzebna jest opinia przedstawiciela nauk technicznych. Specjaliści z PK komentują propozycje, projekty
i decyzje na temat budowy metra, transportu publicznego, remontów ulic, zieleni miejskiej, konserwacji zabytków, ratowania i adaptacji do nowych potrzeb obiektów Twierdzy Kraków
i wielu innych zagadnień budzących zainteresowanie, a nieraz też zaniepokojenie krakowian.
Jest wreszcie Politechnika Krakowska obecna na mapie
kulturalnej swego miasta. Na liście wychowanków Wydziału
Architektury PK widnieją nazwiska malarzy Zdzisława Beksińskiego i Wilhelma Sasnala, muzyków Marka Grechuty i Jana
Kantego Pawluśkiewicza, fotografików Zbigniewa Łagockiego
i Wojciecha Plewińskiego, reżyserów filmowych Janusza Majewskiego i Stefana Szlachtycza, rysownika Andrzeja Mleczki. Na dzieła związanego od prawie półwiecza z Politechniką
Krakowską rzeźbiarza Stefana Dousy natrafiamy w różnych
miejscach miasta: na Błoniach — Głaz Papieski, na cmentarzu
Rakowickim ― Pomnik Ofiar Komunizmu, na Plantach, obok
Wawelu — ławeczka Stefana Banacha i Ottona Nikodyma.
Wybitnym autorem dzieł arcykrakowskich, jakimi są krakowskie szopki, jest Maciej Moszew. Zanim uzyskał dyplom
na Wydziale Architektury, studiował na dwu innych: Mechanicznym oraz Inżynierii Lądowej. O jego najnowszym sukcesie szopkarskim piszemy na stronie 29.

*
Na łamach „Naszej Politechniki” często pojawiają się wiadomości o ogólnopolskich i międzynarodowych osiągnięciach
pracowników i studentów PK. Swoje odzwierciedlenie znajdują liczne kontakty z gminami i społecznościami lokalnymi
w Małopolsce. Nie brak informacji o współpracy ze środowiskiem biznesu, z firmami o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Tym bardziej więc warto czasem przypomnieć, jak
wielorakie związki łączą Politechnikę Krakowską z jej macierzystym miastem.

Zdjęcia: Jan Zych
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KRONIKA
16 grudnia 2019 r. — 15 stycznia 2020 r.
16 XII

Małopolskie Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane przez
wojewodę małopolskiego i marszałka województwa małopolskiego.

19 XII Spotkanie opłatkowe Parlamentu Samorządu
Studenckiego PK.

Spotkanie opłatkowe Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK.

4 I Koncert noworoczny Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej w sali
teatralnej parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

17 XII

Spotkanie opłatkowe u sportowców, zorganizowane przez
Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego PK. Turniej bowlingu rektorów.

18 XII

Uroczyste przedświąteczne spotkanie władz uczelni, członków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.

10 I

Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Spytkowicach.

11 I Pierwszy etap konkursu „O Złoty Indeks PK” prowadzony
on-line na platformie e-learningowej.
Opracowała: Renata Dudek

Opłatek Środowiska Akademickiego w Auli Collegium Novum UJ.

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

•

uchylenia uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r.
nr 48/d/05/2019 w sprawie wytycznych
w zakresie zasad opracowywania programów studiów pierwszego i drugiego
stopnia na Politechnice Krakowskiej;

nień do zaliczenia do liczby pracowników
prowadzących działalność naukową.

•

wyrażenia opinii dotyczącej zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich;

•

uchylenia uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 19 grudnia 2018 r.
nr 70/f/12/2018 w sprawie stosowania
50 proc. kosztów uzyskania przychodu ze
stosunku pracy pracowników PK.

Zarządzenie nr 101 z 27 listopada 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie „Regulaminu innych form kształcenia na Politechnice
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.

18 grudnia 2019 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. arch. Annie Kantarek,
prof. PK;

•

poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. arch. Maciejowi Motakowi, prof. PK;

•

poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. arch. Ewie Stachurze;

•

poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Kozieniowi,
prof. PK;

•

przedstawicieli Samorządu Studenckiego
w komisjach senackich oraz dyscyplinarnych;

•

zmian w składach senackich komisji;

•

zmian w składach komisji dyscyplinarnych
ds. studentów i doktorantów;

•

zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018
w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się
w roku akademickim 2019/2020;

•

•

ustalenia programu studiów kierunku
budownictwo, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej;
zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r.
nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się
na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/2021;
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Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 94 z 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów.
Zarządzenie nr 95 z 14 listopada 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania
i zakresu zadań Rady Programowej międzywydziałowego kierunku studiów energetyka.
Zarządzenie nr 96 z 14 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Szkoły Doktorskiej PK.
Zarządzenie nr 97 z 20 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego
korzystania z poczty elektronicznej przez
pracowników Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 98 z 22 listopada 2019 r.
w sprawie „Regulaminu organizacyjnego
Centrum E-edukacji”.
Zarządzenie nr 99 z 25 listopada 2019 r.
w sprawie oświadczeń o reprezentowanej
dziedzinie i dyscyplinie nauki oraz upoważ-

Zarządzenie nr 100 z 27 listopada 2019 r.
w sprawie wytycznych w zakresie zasad
opracowywania programów studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 102 z 2 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej
FutureLab PK.
Zarządzenie nr 103 z 9 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki)
rachunkowości”.
Zarządzenie nr 104 z 9 grudnia 2019 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia oraz stacjonarne
i niestacjonarne studia II stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 16 z 28 października 2019 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 23 października 2019 r.
Komunikat nr 17 z 27 listopada 2019 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 r.
Komunikat nr 18 z 2 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 5 z 21 listopada 2019 r.
w sprawie sporządzania planów zamówień
publicznych na dostawy i usługi na rok 2020.
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Kraków dziękuje badaczowi z Politechniki Krakowskiej za troskę o dziedzictwo
architektury militarnej i przemysłowej

„Cracoviae Merenti” dla Krzysztofa Wielgusa
Dwa medale „Cracoviae Merenti” zostały
wręczone podczas specjalnej sesji Rady
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
11 grudnia 2019 r. Medal srebrny otrzymało świętujące jubileusz 120-lecia istnienia
Muzeum Krakowa, do niedawna znane
jako Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Brązowy medal najwyższego odznaczenia
przyznawanego przez Kraków trafił do rąk
dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa — naukowca, eksperta i społecznika związanego od wielu lat z Politechniką Krakowską.
Ceremonia odbyła się w Sali Obrad Rady
Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Podczas otwarcia sesji przewodniczący Rady Miasta dr Dominik Jaśkowiec
powiedział: — Nikt o fortyfikacjach Twierdzy Kraków i starym lotnisku w Krakowie-Rakowicach nie wie tyle, co Laureat brązowego medalu „Cracoviae Merenti”,
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Szanowny
Laureat od wielu lat działa na rzecz przywrócenia świetności fortyfikacjom, nadania im
nowoczesnych funkcji, tak że stają się wzorem dla innych miast. (…) Prosimy o nieustawanie w swoich dążeniach i pasji. Krakowianie są za to Panu bardzo wdzięczni!
Laudację na cześć dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa wygłosił prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Przypomniał
zasługi laureata, podkreślając jego imponująco rozległe zainteresowania naukowe. Zwrócił uwagę, że badacz z PK wiele
dokonał dla Krakowa jako miłośnik awiacji, a na wdzięczność krakowian zasłużył
Krzysztof Wielgus z dyplomem...
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też za wkład wniesiony w tworzenie parków kulturowych. Laudator podkreślił, że
Krzysztof Wielgus, jako znawca problematyki krakowskich fortyfikacji, należy do największych w Polsce autorytetów w dziedzinie architektury militarnej. — Tym bardziej
jesteśmy mu wdzięczni za wyjątkowe zaangażowanie w jej ochronę — powiedział Jacek Majchrowski.
Uroczystego wręczenia medalu „Cracoviae Merenti” Krzysztofowi Wielgusowi
dokonał przewodniczący Rady Miasta Dominik Jaśkowiec w towarzystwie prezydenta Jacka Majchrowskiego.
W okolicznościowym wystąpieniu
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus silnie zaakcentował swoje więzi z Politechniką Krakowską. Szczególnie zwrócił uwagę na osoby wybitnych profesorów, których spotkał
podczas studiów, z Januszem Bogdanow-

skim na czele. Mówił też o znaczeniu zabytków architektury militarnej i przemysłowej
dla Krakowa, podkreślając, że dla mieszkańców miasta stanowią one powód do dumy.
Nadając zagadnieniu szerszy wymiar,
Krzysztof Wielgus wspomniał, że dobrze
rozwija się współpraca Krakowa ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
Coraz więcej samorządów otacza opieką zabytki forteczne, dostrzegając w tym działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Mówca wskazał na potrzebę bliskiej
współpracy krajów Europy Środkowej; krajów, których twierdze łączy m.in. podobny
okres tworzenia, specyfika i podobieństwo
rozwiązań technicznych, a także podobne
problemy sukcesji funkcji, szans i zagrożeń.
Latem w 2019 r. na związki te wskazywano podczas międzynarodowej konferencji „Twierdze jutra”, zorganizowanej
w Nowym Sadzie — Petrovaradinie, w Serbii. Zwrócono wtedy uwagę, że fortece
w Europie Środkowej są dziedzictwem
uniwersalnych wartości i zasługują, by
promować je jako: „akademie historii” —
ze względu na wartości historyczne, „akademie pokoju” — ze względu na wartości
ostrzegawcze, perswazyjne, a także jako
ośrodki dobrego przykładu. Ten dobry
przykład powinien wychodzić z Krakowa,
powiedział Krzysztof Wielgus.
Podczas uroczystości w pałacu Wielopolskich władze Politechniki Krakowskiej
reprezentował prorektor prof. Andrzej
Białkiewicz.

Gratulacje od Dominika Jaśkowca
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*
Krzysztof Wielgus jest krakowianinem z urodzenia. Przyszedł na świat w 1958 r. Podczas
nauki w VII Liceum Ogólnokształcącym
w Krakowie uczestniczył jako wolontariusz
przy odnawianiu dzieł techniki w ówczesnym Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. Po studiach na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej został
w 1985 r. pracownikiem naukowym uczelni. W latach 1986–1999 pracę na PK łączył
z funkcją adiunkta muzealnego w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie
opracował metodologię i program prac
konserwatorskich przy najstarszych zabytkach lotniczych z lat 1910–1918.
Jeszcze podczas studiów na Politechnice Krakowskiej z inspiracji swoich mistrzów — profesorów Janusza
Bogdanowskiego, Wiktora Zina i Marii
Łuczyńskiej-Bruzdowej — Krzysztof Wielgus zainicjował wspólnie z dr. inż. arch.
Mirosławem Holewińskim ewidencjonowanie zabytków dawnej Twierdzy Kraków.
W tym celu powołał do życia studenckie
koło naukowe. Z czasem działania te przerodziły się w „Program ochrony zespołu
historyczno-krajobrazowego
Twierdzy
Kraków”, realizowany pod kierunkiem
naukowym dr. hab. inż. arch. Zbigniewa
Myczkowskiego, prof. PK.

Od lat Krzysztof Wielgus bierze udział
w działaniach na rzecz odnowy obiektów
twierdzy, przyczyniając się również do
pozyskania na ten cel środków pomocowych. W przypadku takich obiektów jak
Fort 52 „Borek” czy kamieniołom „Liban”
inspirował rozpoczęcie ich rewaloryzacji.
Jako konsultant ma ogromne zasługi dla
procesu rewaloryzacji także wielu innych
obiektów fortyfikacyjnych i inżynieryjnych
Krakowa, w tym zabytkowych budowli lotniska Rakowice-Czyżyny. Przyczynił się do
podniesienia zespołu dawnych fortyfikacji
i innych dzieł krakowskiej inżynierii do roli
dobra kultury, a także do budowy ich znaczenia jako nowego produktu turystycznego Krakowa oraz źródła zieleni miejskiej. Jest
współautorem koncepcji Lotniczego Parku
Kulturowego na terenie dawnego lotniska
w Czyżynach.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki dr. hab. inż. Krzysztofowi
Wielgusowi możliwe było zatrzymanie
w Krakowie unikatowej kolekcji samolotów
z czasów I wojny światowej. Swoją wiedzę
wykorzystał również, uczestnicząc w serii
projektów dotyczących Twierdzy Zamość
i Twierdzy Przemyśl, zyskując tym samym
uznanie i wdzięczność różnych środowisk
poza Krakowem.
Z wiedzy i doświadczenia Krzysztofa
Wielgusa korzysta od lat wiele instytu-

cji. W 2009 r. prezydent RP powołał go na
członka Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa, a w 2010 r. wojewoda
małopolski — na członka Wojewódzkiego
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W latach 1993–1997 oraz 2005–2008
Krzysztof Wielgus był rzeczoznawcą ministra kultury w zakresie zabytków techniki
(specjalizacja: technika lotnicza oraz militarna i fortyfikacyjna).
Jest autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących dziedzictwa inżynierii
w krajobrazie, w tym prac ogłoszonych
w czasopismach i wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Za swe osiągnięcia
był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.
Dwukrotnie — w latach 2002 i 2003 —
otrzymał wraz z zespołem Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
W 2018 r. został uhonorowany odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Wręczony Krzysztofowi Wielgusowi
brązowy medal „Cracoviae Merenti” nosi
numer 36. Wcześniej wyróżnienie otrzymali m.in.: prof. Adam Bielański, Bronisław
Chromy, prof. Stefan Dousa, Wojciech Plewiński, Sobiesław Zasada, prof. Zdzisław
Żygulski.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Opłatek na Politechnice Krakowskiej
Tradycyjne polskie kolędy, w pięknym
wykonaniu Akademickiego Chóru „Cantata”, prowadzonego przez Martę Stós,
otworzyły doroczne przedświąteczne
spotkanie członków Senatu PK i przedstawicieli pracowników uczelni.
18 grudnia 2019 r. w Sali Senackiej rektor prof. Jan Kazior w imieniu kierownictwa uczelni i swoim własnym serdecznie
podziękował społeczności akademickiej
PK za wytężoną pracę w minionym roku
2019. Życzył zebranym spędzenia wieczerzy wigilijnej w zdrowiu i w radości.
Uczestniczący w uroczystości metropolita krakowski, arcybiskup Marek
Jędraszewski do zwyczajowych życzeń
dołączył przypomnienie, że nadchodzący rok 2020 będzie, także dla Politechniki Krakowskiej, rokiem szczególnym:
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Fot.: Jan Zych

18 maja będziemy obchodzili 100-lecie
urodzin św. Jana Pawła II.
Po pobłogosławieniu przez arcybiskupa opłatków uczestnicy spotkania już

osobiście złożyli sobie życzenia świąteczne
i noworoczne.

(ps)
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK
już trzecia taka uroczystość w bieżącym
roku kalendarzowym.
Licznie zgromadzeni goście najpierw
mieli okazję wysłuchać prezentacji sylwetek wszystkich promowanych doktorów habilitowanych. Prowadzący tę część
uroczystości prorektor do spraw nauki
prof. Tadeusz Tatara zwrócił się do dzieka-

W piątek 29 listopada 2019 r. o godzinie
11.00 odbyło się uroczyste posiedzenie
Senatu PK poświęcone promocji doktorów habilitowanych i doktorów. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz
uczelni, promotorzy oraz promowani i ich
goście. Witając zebranych w Sali Senackiej,
rektor PK prof. Jan Kazior podkreślił, że to

nów o krótkie przedstawienie przebiegu
kariery i dorobku naukowego kandydatów. Tym razem w uroczystości uczestniczyło aż trzynastu doktorów habilitowanych, z czego aż sześciu uzyskało stopień
naukowy na Wydziale Architektury PK.
Bohaterami drugiej części uroczystości byli nowo promowani doktorzy oraz

Doktorzy habilitowani

Jacek
Czechowicz
WA

Marta
Skiba
WA

8

Magdalena
Dobiszewska
WIL

Tomasz
Sobota
WM

Sławomir
Kowalski
WM

Joanna
Gil-Mastalerczyk
WA

Jolanta
Sroczyńska
WA

Nasza Politechnika nr 1 (197) styczeń 2020

Dorota
Stadnicka
WM

Beata
Malinowska-Petelenz
WA

Marcin
Stobiński
WIŚiE

Grażyna
Stojak
WA

Katarzyna
Pietrucha-Urbanik
WIŚiE

Tomasz
Tracz
WIL
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towarzyszący im promotorzy, a w niektórych przypadkach także promotorzy
pomocniczy. Prezentacja kandydatów
obejmowała przebieg kariery naukowej
i zawodowej oraz tematykę pracy badawczej. Dziekani wydziałów omówili także
zainteresowania pozazawodowe młodych naukowców.
Tuż po tym jak szesnastu doktorów złożyło uroczyste ślubowanie, wypowiadając
słowa: „Ślubujemy i przyrzekamy!”, odbyła
się symboliczna promocja i wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia naukowego.
Zamykając uroczyste posiedzenie Senatu, rektor prof. Jan Kazior zwrócił się do
wszystkich zgromadzonych i podkreślił
wagę uroczystości promocji dla całego
środowiska akademickiego uczelni. Zaznaczył też, że uzyskanie stopnia doktora czy
doktora habilitowanego — to niewątpliwy
sukces, powód do ogromnej satysfakcji
i zwieńczenie wieloletniej wytężonej pracy.
Nie powinno to jednak stanowić pretekstu
do zaniechania wysiłków na drodze ciągłego rozwoju naukowego, samodoskonalenia
oraz umiejętnego przekazywania zdobytych doświadczeń młodszym pokoleniom
naukowców. Rektor skierował też ciepłe
słowa do bliskich i członków rodzin promowanych: — Bez Waszego wsparcia, troski
i wyrozumiałości ten sukces z pewnością nie
byłby możliwy. Na zakończenie podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do
pamiątkowego zdjęcia, wpisów do księgi
i rozmów przy lampce wina.

Doktorzy

Elżbieta
Augustyn
WM

Mateusz
Gierszon
WA

Justyna
Górka
WIŚiE

Marek
Gransicki
WA

Konrad
Hawron
WIEiK

Iwona
Kamińska-Borek
WIiTCh

Maciej
Knapik
WIŚiE

Marcin
Malec
WM

Anna
Młyńska
WIŚiE

Edyta
Osuch-Słomka
WM

Maciej
Ryś
WM

Filip
Suchoń
WA

Marcin
Tekieli
WIL

Paweł
Wojdylak
WA

Piotr
Woźniczka
WIL

Sabina
Żmudka
WM

Zdjęcia: Jan Zych
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Sukces absolwentów Wydziału Architektury PK

Nagrodzeni za prace dla Krakowa
Co roku w listopadzie Kraków honoruje swoimi nagrodami osoby szczególnie
zasłużone dla miasta, a także wyróżnia
autorów najlepszych prac dyplomowych.
Za rok 2019 wyróżnienia z tego tytułu
uzyskało dwoje absolwentów Politechniki Krakowskiej — Marcelina Smolarczyk
i Krzysztof Petrus. Ceremonia wręczenia
nagród i wyróżnień odbyła się 21 listopada 2019 r. w Teatrze Variété.
Dr inż. arch. Krzysztof Petrus jest znany
czytelnikom „Naszej Politechniki”. W numerze listopadowym z ubiegłego roku drukowaliśmy artykuł oparty na fragmentach
jego pracy doktorskiej „Garbary w latach
1850–1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle
przemian urbanistycznych i historii rozwoju
przestrzennego”. To właśnie ta praca, przygotowana pod kierunkiem prof. Andrzeja
Kadłuczki, znalazła uznanie w oczach kapituły Nagród Miasta Krakowa, przedstawiającej prezydentowi Krakowa kandydatów do
nagród i wyróżnień. Autor nakreślił dzieje
dawnego przedmieścia, dziś znaczącego
fragmentu Krakowa, wskazując, w jak dużym stopniu Garbary wpłynęły na rozwój
całego miasta.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ta
część Krakowa, w odróżnieniu od Kazimierza, Kleparza czy Podgórza nie doczekała

Krzysztof Petrus

się do tej pory należnej uwagi ze strony
badaczy. A przecież Garbary to najstarsza
i największa z podkrakowskich jurydyk,
już w początkowej fazie swojej ewolucji,
w połowie XIV wieku, ciesząca się znaczną samorządnością. A jej intensywnego
wzrostu gospodarczego, jak stwierdza
autor, nie zatrzymały liczne pożary i klęski
moru, ani nawet skutki inwazji szwedzkiej.
Mgr inż. Marcelina Smolarczyk została wyróżniona za pracę magisterską
„Krakowski Greenway Wschód. Koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki”. Celem przedstawionego projektu jest utworzenie
zielonych łączników pomiędzy wybranymi parkami Nowej Huty, dziś od-

Marcelina Smolarczyk

izolowanymi od siebie różnego rodzaju
barierami. A warto pamiętać, że każdy
z nich jest unikatowy, wyróżnia się — jak
przekonuje autorka pracy — na tle pozostałych różnorodnymi walorami.
Autorka przedstawiła całościową koncepcję zielonego korytarza Kraków Greenway Wschód, pozwalającego przemieszczać się pomiędzy otwartymi terenami

Nagrodzeni i wyróżnieni podczas gali w towarzystwie prezesa PAU prof. Jana Ostrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Dominika
Jaśkowca, prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego
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zielonymi wschodniej części Krakowa. Korytarz powiązany został z pomysłem utworzenia turystycznej trasy, której głównym
celem jest popularyzacja przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa Nowej Huty.
Promotorem głównym pracy Marceliny
Smolarczyk był dr hab. inż. arch. Zbigniew
Myczkowski, prof. PK, a promotorem pomocniczym była dr hab. inż. arch. Urszula
Forczek-Brataniec, prof. PK.
Laureaci z Politechniki Krakowskiej
wystąpili w Teatrze Variété w doborowym gronie. Nagrody Miasta Krakowa
za rok 2019 w zakresie kultury i sztuki
otrzymali: literaturoznawca i krytyk literacki dr hab. Andrzej Franaszek, dyrektor
wydawnictwa „Universitas” dr Andrzej
Nowakowski oraz poeta, pieśniarz i kompozytor Leszek Wójtowicz. W zakresie
nauki i techniki przyznano dwie nagrody
zespołowe. Jedną otrzymał zespół autorów słownika regionalizmów krakowskich „Powiedziane po krakowsku” pod
redakcją Donaty Ochman i Renaty Przybylskiej. Nagrodzony też został utworzony na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego zespół pod kierunkiem
prof. Tadeusza Holaka, zajmujący się
poszukiwaniem biologicznie aktywnych
związków organicznych oraz ich zastosowaniem w innowacyjnych terapiach
przeciwnowotworowych.
Wśród osób wyróżnionych za prace
dyplomowe obok laureatów z Politechniki
Krakowskiej znaleźli się również: absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej, autorka
pracy doktorskiej Natalia Czuma, absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor pracy inżynierskiej Maciej Górz
i absolwentka Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autorka
pracy inżynierskiej Wioletta Maria Nowak.
Laureatów przedstawił prof. Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
przewodniczący Komisji Nagród Miasta
Krakowa. Władze Politechniki Krakowskiej
reprezentował prorektor prof. Andrzej Białkiewicz.
Uroczystość stała się też okazją do
wręczenia statuetki Mecenasa Kultury Krakowa za rok 2018. Otrzymał ją Janusz Kadela, właściciel i prezes Przedsiębiorstwa
Inwestycyjnego PRIXIMA-Service. Przybyli
na ceremonię wysłuchali koncertu Andrzeja Sikorowskiego, który wystąpił wspólnie
z Mają Sikorowską i Jackiem Królikiem.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

www.nasza.pk.edu.pl

Wyrazy uznania dla osób związanych z Politechniką
Krakowską

Inżynierowie budownictwa
i architekci świętowali
w operze
Z udziałem wielu osób związanych z Politechniką Krakowską odbyła się 12 października 2019 r. w Operze Krakowskiej uroczystość,
podczas której świętowano Dzień Budowlanych 2019. Spotkanie stało się okazją do nagrodzenia zasłużonych przedstawicieli branży budowlanej i architektonicznej.
Statuetkę „Małopolski Inżynier Budownictwa”, przyznaną za rok 2018 w kategorii
„projektowanie”, otrzymał dr inż. Stanisław
Karczmarczyk związany z Wydziałem Architektury PK. Ten zasłużony dydaktyk, od
wielu lat dzielący się ze studentami swoim
olbrzymim doświadczeniem w dziedzinie
inżynieryjno-konstrukcyjnej, brał udział
w pracach służących ochronie tak ważnych
zabytków, jak Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie w Warszawie czy
sanktuarium na Jasnej Górze. Statuetkę
wręczyli: przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Mirosław Boryczko, wiceprezes
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Od prawej: Maciej Wójtowicz, Rafał Zieliński
i Michał Jędrzejewski

Stanisław Karczmarczyk

Zygmunt Rawicki i przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
RP Marek Tarko. Sala nagrodziła Stanisława Karczmarczyka oklaskami na stojąco.
Statuetkę „Małopolski Inżynier Budownictwa” w kategorii „wykonawstwo” otrzymał
mgr inż. Adam Knapik.
Podczas uroczystości w Operze Krakowskiej wręczono także prestiżowe, wysoko cenione w środowisku nagrody Salonu
Architektury. Pierwsze miejsce otrzymali
architekci związani z Wydziałem Architektury PK: mgr inż. arch. Michał Jędrzejewski
(absolwent WA PK), mgr inż. arch. Maciej
Wójtowicz i mgr inż. arch. Rafał Zieliński (będący absolwentami i pracownikami WA PK).
W wieczorze uczestniczył prof. Kazimierz
Furtak — przewodniczący Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, były rektor PK. Władze Politechniki reprezentowali:
prorektor prof. Tadeusz Tatara, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej
Szarata, prof. PK i dziekan Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław
M. Rybicki, prof. PK.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Nasza Politechnika nr 1 (197) styczeń 2020

11

INFORMACJE

Nagrody dla pracowników PK
Podczas uroczystości, która odbyła się
13 grudnia 2019 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, wyróżniający się pracownicy
uczelni otrzymali nagrody rektora za 2018 rok.
Z rąk rektora prof. Jana Kaziora odebrali je:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Nagrody indywidualne
dr

hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK — za osiągnięcia
naukowe

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
— za całokształt dorobku
dr inż. arch. Eliza Szczerek
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska — za całokształt dorobku
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich — za całokształt dorobku

Nagrody zespołowe
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
dr inż. arch. Anna Staniewska
— za osiągnięcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Dominik Przygodzki
— za osiągnięcia naukowe

Dorota Jasińska oraz Marek Piekarczyk odbierają gratulacje od rektora Jana Kaziora

Nagrody zespołowe
dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
dr inż. Daniel Grzonka
mgr inż. Andrzej Wilczyński
mgr inż. Adrian Widłak
— za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. Joanna Żyra, prof. PK
mgr inż. Paweł Kisielewicz
dr inż. Piotr Poznański
dr inż. Daniel Grzonka
mgr inż. Jerzy Orlof
— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ELEKTRYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ
Nagrody indywidualne
dr inż. Wojciech Mysiński
— za osiągnięcia dydaktyczne

WYDZIAŁ INŻYNIERII
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Nagrody indywidualne
dr inż. Maciej Gierada
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Paweł Śliwa
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Mateusz Prończuk
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
dr inż. Edyta Hebda
dr Konstantinos Raftopoulos
dr inż. Tomasz Majka
dr inż. Sławomir Michałowski
dr inż. Agnieszka Leszczyńska
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Nagrody indywidualne

dr inż. Bartosz Rozegnał
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Dorota Jasińska
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda indywidualna

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Paweł Pławiak
— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI

Nagrodzeni (od lewej): Marek Kozień, Wacław Reczek, Jerzy Pamin oraz Witold Cecot wraz z rektorem Janem Kaziorem. Na zdjęciu obok —
nagrodzony zespół w składzie (od lewej): Agnieszka Leszczyńska, Sławomir Michałowski, Tomasz Majka, Konstantinos Raftopoulos, Edyta
Hebda i Krzysztof Pielichowski wraz z rektorem Janem Kaziorem
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dr inż. Jacek Magiera
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK — za osiągnięcia naukowe

mgr inż. Sylwia Pazdan
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda zespołowa
dr inż. Adam Ciszkiewicz
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Anna Zastawna-Rumin
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody zespołowe
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (WM)
dr inż. Jakub Tabin (WM)
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK (WM)
prof. dr hab. inż. Witold Cecot (WIL)
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK (WIL)
dr inż. Wacław Reczek (WIL)
dr inż. Anna Stręk (WIL)
— za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK
dr inż. Piotr Gwoździewicz
dr inż. Łukasz Hojdys
dr inż. Piotr Krajewski
dr inż. Marek Pańtak
mgr inż. Sylwia Schoenowitz-Żuradzka
mgr inż. Łukasz Ślaga
mgr inż. Rafał Walczak
mgr Magdalena Dudzik
— za osiągnięcia organizacyjne
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara
dr inż. Filip Pachla
— za osiągnięcia organizacyjne
dr inż. Krzysztof Kozioł
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
— za osiągnięcia wdrożeniowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
Nagroda zespołowa
dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
dr inż. Michał Łach
dr inż. Kinga Korniejenko
dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK
dr inż. Dariusz Mierzwiński
— za osiągnięcia naukowe

Józefowi Gawlikowi gratuluje rektor Jan
Kazior

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Nagrody indywidualne

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
Nagroda indywidualna
mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
— za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA
Nagroda indywidualna

dr hab. Tomasz Ściężor
— za osiągnięcia naukowe

dr Tomasz Jeleński
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa
prof. dr hab. inż. Jan Taler
dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
prof. dr hab. inż. Dawid Taler
dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
dr inż. Karol Kaczmarski
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ MECHANICZNY
Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Piotr Duda
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Marcin Morawski
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
— za osiągnięcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
— za całokształt dorobku

MIĘDZYWYDZIAŁOWE (WA/WM)
KOŁO NAUKOWE„IMAGO”
Nagroda zespołowa
dr inż. arch. Farid Nassery
dr inż. Stanisław Krenich
— za osiągnięcia dydaktyczne

*
— Jesteście liderami społeczności akademickiej
— powiedział rektor PK prof. Jan Kazior, dziękując i gratulując wszystkim nagrodzonym. Na zakończenie ceremonii głos zabrał prof. Krzysztof
Stypuła, który w imieniu wszystkich laureatów
za otrzymane wyróżnienia zrewanżował się napisanym w trakcie uroczystości wierszem:
Magnificencjo Rektorze,
serdecznie Ci dziękujemy,
żeś zauważył w pokorze,
że my tu też pracujemy.
Żeś przyznać nagrody raczył
nie tylko w postaci dyplomu
i że wezwałeś do pracy
dla dobra wspólnego domu.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Rektor Jan Kazior gratuluje laureatom nagrody zespołowej: Janowi Talerowi, Pawłowi Ocłoniowi, Dawidowi Talerowi, Piotrowi Dzierwie
i Karolowi Kaczmarskiemu oraz (na zdjęciu obok) Farridowi Nassery’emu (z lewej) i Stanisławowi Krenichowi
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InnoTechKrak znów pod przewodnictwem
Politechniki Krakowskiej
Rada Związku Uczelni InnoTechKrak obradowała 9 grudnia 2019 r. na Politechnice Krakowskiej. W roku akademickim
2019/2020 ponownie na czele rady stanął
rektor PK prof. Jan Kazior.
InnoTechKrak to pierwszy w Polsce
formalny Związek Uczelni. Tworzą go Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Rolniczy. Celem
Związku, powołanego w 2015 r., jest szeroka współpraca badawcza, dydaktyczna

i organizacyjna uczelni członków, wymiana doświadczeń
i wiedzy we wszystkich obszarach ich działalności.
Podczas grudniowego spotkania z udziałem m.in. rektorów
prof. Tadeusza Słomki (AGH)
i prof. Włodzimierza Sadego
(UR) przewodnictwo w Związku i w Radzie ponownie objęła
PK z rektorem prof. Janem Kaziorem. PodsumoOd lewej: Kazimierz Furtak, Włodzimierz Sady, Jan Kazior, wano ostatni rok
Tadeusz Słomka
działań i przyjęto
plan finansowy.
Doświadczenia i refleksje związane z nadawaniem
stopni i tytułów naukowych
po zmianach wprowadzonych przez nową ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce” przedstawił gość
posiedzenia prof. Kazimierz
Furtak,
przewodniczący
Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów. Jak poinformował,
CK przekazała ministrowi

nauki i szkolnictwa wyższego propozycje
nowelizacji ustawy dotyczące m.in. uściś
lenia zapisów dotyczących postępowania
habilitacyjnego, ochrony prawnej recenzentów oraz procedur w sytuacji wykrycia
naruszeń praw autorskich w trakcie postępowań awansowych. Następne posiedzenie
Rady InnoTechKrak zaplanowano wstępnie
na czerwiec 2020 r.

(MS)
Zdjęcia: Jan Zych

„Honoris Gratia” dla Barbary Korty-Wyrzyckiej
Na PK była związana — do czasu przejścia na
emeryturę — z Wydawnictwem Politechniki
Krakowskiej. Kierowała nim przez dziesięć lat.
Niezależnie od pracy zawodowej udzielała
się społecznie w Stowarzyszeniu Twórczym
POLART. Fakt ten znalazł uznanie w oczach
prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
który Barbarze Korcie-Wyrzyckiej przyznał
odznakę „Honoris Gratia”.
Wręczenie odbyło się 15 listopada
2019 r., podczas spotkania w Willi Decjusza
z okazji 30-lecia działalności stowarzyszenia POLART. Odznaczoną udekorował wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider
(moment dekoracji na zdjęciu).
Pełniąc od dziesięciu lat funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Hybryda”, Barbara
Korta-Wyrzycka zajmuje się promowaniem
nowych pisarzy, redaguje tomiki wierszy
i książki wydawane przez POLART, prowadzi
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Fot.: Andrzej M. Makuch

promocje książek. Wszystkie te prace wykonuje pro publico bono. Przyznając odznaczenie, wzięto pod uwagę fakt, że Barbara
Korta-Wyrzycka jest współautorką (z M. Sta-

chowskim) pierwszego w historii PK słownika biograficznego „Profesorowie Politechniki Krakowskiej w latach 1945–2015”.

(ps)
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Oczekujemy na studentów z Wietnamu

Promocja Politechniki Krakowskiej w Hanoi
KATARZYNA BARON-LISIAKIEWICZ

Przedstawiciele
PK odwiedzili w Hanoi także polską placówkę dyplomatyczną i zostali przyjęci
przez ambasadora
RP Wojciecha Gerwela. W trakcie rozmowy członkowie
delegacji podkreślali, że Politechnice
Krakowskiej zależy
na promowaniu swej
oferty
badawczej
oraz edukacyjnej na
rynku wietnamskim. Umowę o współpracy PK z Narodowym Uniwersytetem BudowDziekan
Andrzej nictwa (National University of Civil Engineering) w Hanoi podpisali
Szarata wyraził go- rektor PK Jan Kazior oraz rektor Narodowego Uniwersytetu Budownictwa w Hanoi Pham Duy Hoa. Fot.: Katarzyna Baron-Lisiakiewicz
towość specjalistów
prezydium stowarzyszenia uczestniczyli
z Wydziału Inżynierii Lądowej do dzielenia
konsultanci, udzielający wietnamskiej młosię z władzami Hanoi wiedzą ekspercką
dzieży porad w kwestii kształcenia w Polsce.
dotycząca walki ze smogiem, który — poKierownik Działu Współpracy Międzynarodobnie jak w Krakowie — również w stolicy
dowej PK przekazała uczestnikom spotkania
Wietnamu stanowi duży problem.
informacje na temat oferty edukacyjnej naW ramach promocji PK w Wietnamie
szej uczelni.
nasza delegacja złożyła wizytę w StowarzyPunktem kulminacyjnym wizyty w stoszeniu VietPol założonym przez wietnamlicy Wietnamu było spotkanie z absolwenskich absolwentów polskich uczelni (rocznik
tem Wydziału Architektury PK, byłym
1978). Stowarzyszenie zachęca wietnammerem Hanoi — Thao The Nguyenem.
skich uczniów i studentów do kształcenia
Z ogromnym sentymentem wspominał
się w Polsce. W spotkaniu poza członkami
on okres studiów na naszej uczelni. Rektor
prof. Jan Kazior zaprosił Thao The Nguyena
Podczas obchodów jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Thuyloi (TLU) w Hanoi. Od lewej:
do udziału w obchodach 75-lecia PK oraz
Nguyen Canh Thai, prorektor TLU, Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współwyraził dumę z faktu, że tak wybitna osoba
pracy Międzynarodowej PK, Pham Hong Nga, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej TLU, Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, Trinh Minh Thu, rektor
jest naszym absolwentem. Z niecierpliwoTLU, Jan Kazior, rektor PK, Adam Marszałek, prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomuniścią czekamy na wizytę byłego mera Hanoi
kacji PK, Luong Minh Chinh, zastępca dyrektora Instytutu Konstrukcji Transportowych TLU.
w jego Alma Mater.
Fot.: Ze zbiorów Uniwersytetu Thuyloi
Udział w tym spotkaniu wzięli: Pham
Khoi Nguyen, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej (były
minister źródeł naturalnych i środowiska
Wietnamu); Ho Chi Hung, wiceprzewodniczący TPWP; Xuong Van Nguyen, były ambasador Wietnamu w Polsce oraz przedstawiciele Ambasady RP w Hanoi.

Politechnika Krakowska zacieśnia kontakty z uczelniami z Wietnamu. W stolicy
kraju, Hanoi, w dniach 14–20 listopada
2019 r. przebywała delegacja PK. Głównym celem wizyty był udział w obchodach 60-lecia założenia Uniwersytetu
Thuyloi (Thuyloi University). Z uczelnią
tą PK współpracuje od 2014 r. Naukowa
kooperacja dotyczy m.in. metod zapewniania bezpieczeństwa budowlom hydrotechnicznym, takim jak zapory ziemne
i wały przeciwpowodziowe.
W skład politechnicznej delegacji, której przewodniczył rektor prof. Jan Kazior,
wchodzili: dr hab. inż. Andrzej Szarata,
prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, dr Adam Marszałek, prodziekan
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
oraz mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz,
kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK.
W trakcie pobytu w Hanoi delegacja
PK złożyła wizytę na Narodowym Uniwersytecie Budownictwa (National University
of Civil Engineering). Podpisana została
umowa dotycząca współpracy w realizacji projektów badawczych, publikacji oraz
wymiany studentów i kadry akademickiej.
Mamy nadzieję, że pierwsi wietnamscy studenci przyjadą na Politechnikę na studia
częściowe już wkrótce.

Mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz kieruje
Działem Współpracy Międzynarodowej na Politechnice Krakowskiej.

www.nasza.pk.edu.pl

Nasza Politechnika nr 1 (197) styczeń 2020

15

INFORMACJE

Konferencja „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”

Przez innowacje do czystego powietrza
ściach ciepłownictwa
w procesach ograniczania emisji zanieczyszczeń. Hasło
drugiego dnia obrad
brzmiało „Innowacje
kluczem
sukcesu”.
Tę część konferencji
otworzyło wystąpienie dr inż. Małgorzaty
Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego
Centrum Budownic- Jan Rosenow, dyrektor Regulatory Wicemarszałek wojewódzAssistance Project
twa małopolskiego Tomasz
twa EnergooszczędUrynowicz
nego „Jak skutecznie
łączyć naukę z biznesem”. Kolejne wystąKonferencja stała się okazją do ogłoszenia
pienia były poświęcone zagadnieniom
wyników i wręczenia nagród w pierwszej
wprowadzania technologii przeznaczoedycji konkursu MCBE PK i UMWM „Innonych dla budownictwa energooszczędwacje w budownictwie energooszczędnym
nego.
kluczem sukcesu”. Celem konkursu była proW Konferencji „Jakość powietrza
mocja opracowanych lub wdrożonych już
a efektywność energetyczna” wzięli
technologii, rozwiązań produkcyjnych, usłuudział przedstawiciele miast i gmin Małogowych, marketingowych i organizacyjnych
polski. Konferencja została zorganizowaz dziedziny efektywności energetycznej i jana przez Małopolskie Centrum Budowkości powietrza. Z 29 zgłoszeń kapituła konnictwa Energooszczędnego Politechniki
kursu wyłoniła 9 laureatów równorzędnych
Krakowskiej, Urząd Marszałkowski Wojenagród oraz przyznała jedno wyróżnienie.
wództwa Małopolskiego i Fundację EfekW kategorii „samorząd” nagrody otrzytywna Polska. Patronatem honorowym
mały gminy: Słomniki, Skawina i Wolbrom.
wydarzenie objął prezydent Krakowa JaWyróżnienie specjalne w tej kategorii przycek Majchrowski.
znano gminie Rabka. W kategorii „biznes”
nagrodzone zostały firmy: ML System, Pa*
lettenWerk i BT&SONS Kft. W kategorii „nauka” nagrody otrzymały zespoły badawcze:
• Politechniki Krakowskiej w skłaLaureaci konkursu (z dyplomami) w towarzystwie wicedyrektora Departamentu Środowiska
UMWM Filipa Szatanika (w pierwszym rzędzie drugi od prawej) oraz (w drugim rzędzie od
dzie: dr hab. inż. Aleksander Prociak,
prawej) prorektora PK Tadeusza Tatary i dyrektor MCBE Małgorzaty Fedorczak-Cisak
prof. PK, dr inż. Maria Kurańska;
• Politechniki Śląskiej w składzie: dr inż.
Janusz Belok, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl, dr inż.
Beata Wilk-Słomka;
• Politechniki Krakowskiej w składzie:
dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Tomasz
Majka, prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski.
Gala wręczenia nagród odbyła się
w pierwszym dniu konferencji. Laureaci otrzymali nagrody z rąk prorektora PK prof. Tadeusza Tatary i zastępcy
dyrektora Departamentu Środowiska
UMWM, Filipa Szatanika.
Po raz trzeci odbyła się międzynarodowa
konferencja „Jakość powietrza a efektywność energetyczna — JPEE 2019”. Uczestnikami byli przedstawiciele środowiska
nauki i biznesu. Celem spotkania, zorganizowanego na Politechnice Krakowskiej
w dniach 20–21 listopada, było wypracowanie innowacji sprzyjających poprawie
jakości powietrza oraz efektywności energetycznej.
Otwierając konferencję, prorektor
prof. Tadeusz Tatara wyraził zadowolenie
z udziału w spotkaniu zarówno przedstawicieli władz miast i gmin Małopolski, jak
i reprezentantów firm, które wdrażają rozwiązania przyczyniające się do poprawy
jakości powietrza w Polsce. Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz
Urynowicz podziękował za trud, który środowisko akademickie wnosi do walki o jakość powietrza w Polsce. Pierwszy referat
zatytułowany „Efektywność energetyczna
jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej” wygłosił Jan Rosenow, dyrektor Regulatory Assistance Project — niezależnej
światowej organizacji ekspertów, działającej na rzecz stosowania czystej energii.
W pierwszym dniu konferencji w ramach dyskusji panelowych eksperci mówili o osiągnięciach i kluczowych wyzwaniach dotyczących jakości powietrza,
dobrych praktykach w walce samorządów z niską emisją, a także o możliwo-

(ps, ms)
Zdjęcia: Jan Zych
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Konferencja poświęcona pamięci Stanisława A. Rybickiego

Niezawodność i bezpieczeństwo
w inżynierii środowiska
JOANNA BĄK

W Dobczycach, w ośrodku położonym
nad jeziorem, które jest źródłem wody
dla Krakowa, odbyła się Międzynarodowa
i Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Zastosowanie niezawodności
i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska”.
Spotkanie poświęcono pamięci dr. inż. Stanisława Andrzeja Rybickiego — wybitnego
eksperta, projektanta i konsultanta w dziedzinie obiektów zaopatrzenia w wodę
i unieszkodliwiania ścieków.
Stanisław A. Rybicki był koordynatorem merytorycznym dla biur resortu
gospodarki komunalnej w zakresie wodociągów. Miał bardzo duży wkład w prace projektowe dla zakładów uzdatniania
wody dla Krakowa na Rabie i Rudawie.
Jako pracownik naukowo–dydaktyczny
Politechniki Krakowskiej łączył swoje doświadczenie praktyczne projektanta z nauką, dzieląc się swoją wiedzą z młodzieżą.
Działał zawsze na rzecz integracji środowiska zawodowego. Należał do studenckiego duszpasterstwa prowadzonego przez
„Wujka” — księdza Wojtyłę — późniejszego Papieża i świętego. Pamięci dr. inż.
Stanisława A. Rybickiego poświęcona była
sesja plenarna konferencji w Dobczycach.
Swoje wspomnienia przywoływało wiele
osób, wśród nich prof. dr hab. inż. Janusz
Rak z Politechniki Rzeszowskiej.
Niezawodność, bezpieczeństwo i analiza ryzyka stanowią niezwykle istotne za-

gadnienia w inżynierii środowiska. Dotyczą one prawidłowego funkcjonowania
infrastruktury krytycznej, jaką są między
innymi systemy zaopatrzenia w wodę
i usuwania ścieków oraz zapewniania bezpieczeństwa ich użytkownikom i środowisku. O tych problemach w Dobczycach
dyskutowano w dniach 17 i 18 czerwca
2019 r. Konferencję zorganizował Wydział
Inżynierii Środowiska PK (od października 2019 r. Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki) wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
SA w Krakowie.
W trakcie konferencji wygłoszono
dwadzieścia referatów i zaprezentowano
pięć posterów. Większość dotyczyła sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, jednak
pojawiły się także referaty poświęcone
problematyce oczyszczania wody i ścieków, ich jakości czy wysokości opadów
atmosferycznych. Omawiane zagadnienia
okazały się tak interesujące, że stały się inspiracją dla wielu dyskusji, które toczyły się
zarówno w trakcie sesji, jak i w kuluarach.
Oprócz tradycyjnych obrad i sesji posterowej organizatorzy przygotowali także
panel dyskusyjny, do którego zaproszeni byli zarządzający przedsiębiorstwami
wodociągowo-kanalizacyjnymi. Tej części
konferencji przewodniczył Piotr Ziętara,
prezes MPWiK Kraków. Poruszono kwestie
doświadczeń przedsiębiorstw z wdrażania

znowelizowanego prawa wodnego. Wykład zamykający konferencję został wygłoszony przez dr. inż. Tadeusza Żabę na statku żeglującym po Zbiorniku Dobczyckim,
a dotyczył zaopatrzenia Krakowa w wodę.
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, a szczególnie Katedra Wodociągów,
Kanalizacji i Monitoringu Środowiska są od
wielu lat związane z tematyką niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii sanitarnej. Twórcą ponadregionalnej szkoły naukowej niezawodności i bezpieczeństwa
systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, wywodzącej się z Politechniki
Krakowskiej, był profesor Artur Wieczysty.
Z okazji kolejnej konferencji z tego cyklu zostały przygotowane specjalne „drzewa niezawodności i bezpieczeństwa” na
wzór drzew genealogicznych. Tak więc „ojcem” szkoły krakowskiej i rzeszowskiej był
wspomniany prof. Wieczysty, zaś szkoły
warszawskiej — prof. Marek Roman. Wśród
uczestników i gości konferencji w Dobczycach było wielu uczniów tychże szkół,
także gość specjalny konferencji, członek
Rady Doskonałości Naukowej I kadencji
prof. Marian Kwietniewski.

Dr inż. Joanna Bąk jest pracownikiem Katedry
Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

FutureLab PK nagradza studenckie projekty
Wsparciem organizacyjnym i finansowym
dla innowacyjnych projektów studenckich służyć będzie FutureLab (FL) — nowa
jednostka powołana na Politechnice Krakowskiej. Swoją działalność rozpoczęła,
ogłaszając w październiku ubiegłego roku
pierwszą edycję „Konkursu na projekty
studenckie PK”. Do konkursu zgłoszono 28 projektów przygotowanych przez
198 studentów, bowiem ideą przedsię-

www.nasza.pk.edu.pl

wzięcia jest realizowanie projektów zespołowych, w tym także przez studentów
różnych wydziałów.
Złożone wnioski rozpatrzyła Rada
Naukowa FL i przedstawiciel FL. W ocenie
projektów kierowano się m.in. oryginalnością, innowacyjnością, nowatorskim
podejściem do problemu, a także możliwościami praktycznego wykorzystania.
W efekcie postanowiono dofinansować

16 projektów na łączną kwotę 232 tys.
złotych. Ponadto na liście rezerwowej
znalazły się 3 projekty, które będą dofinansowane po spełnieniu dodatkowych
warunków.
Do tematu wrócimy w jednym z najbliższych numerów „Naszej Politechniki”.

(R.)
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Konferencja „POLIURETANY 2019”

Spotkanie naukowców
i przedstawicieli przemysłu
Najnowsze trendy w dziedzinie materiałów poliuretanowych były omawiane podczas konferencji naukowo-technicznej
„POLIURETANY 2019”. Konferencja odbyła się w dniach 13–16 października
2019 r. w hotelu Diament w Ustroniu. Ta
cykliczna konferencja organizowana jest
we współpracy Politechniki Krakowskiej
z firmą FAMPUR Adam Przekurat.
Do głównych tematów poruszonych
w trakcie obrad należały: nowe surowce
poliolowe i izocyjanianowe, substancje
spieniające nowej generacji, katalizatory i inne substancje pomocnicze, możliwości wykorzystania ditlenku węgla
w przetwórstwie PUR, poliuretany wytwarzane metodami bezizocyjanowymi, modyfikacja kompozycji PUR oraz
struktura, właściwości i zastosowanie
różnych materiałów PUR. Mówiono też
o zagospodarowaniu odpadów, maszynach i urządzeniach do wytwarzania
i przetwórstwa PUR, a także o prawnych
aspektach przetwórstwa PUR.
W konferencji udział wzięło ponad
120 uczestników reprezentujących przemysł (około 100 osób) oraz środowisko
naukowe związane z wytwarzaniem
i charakteryzowaniem materiałów poliuretanowych. Obecni byli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych:
Latvian State Institute of Wood Chemistry,

Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Sieć Badawcza Łukasiewicz), politechnik w Gdańsku, Krakowie,
Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego. Przemysł reprezentowany był przez
50 firm.
W imieniu rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej prof. Dariusz
Bogdał. Uczestnicy spotkania wygłosili
31 referatów i przedstawili 13 posterów.
Nagrodę w kategorii najlepszy poster
otrzymał zespół z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy w składzie: Joanna Paciorek-Sadowska, Marcin
Borowicz, Marek Isbrandt, Łukasz Grzybowski, Bogusław Czupryński za poster
pt. „Nowe sztywne pianki PUR/PIR na bazie odpadowego PLA”. Nagrodę ufundował i wręczył dziekan WIiTCh PK prof. Dariusz Bogdał.
W kategorii najlepsza prezentacja ustna nagrodę otrzymał dr inż. Konrad Kwiatkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
za prezentację pt. „Korelacja właściwości

Uczestnicy konferencji w trakcie prezentacji dr. Michała Kacperskiego (PCC Rokita SA).
Fot.: Aleksander Prociak

Organizatorzy konferencji wręczają nagrodę
za najlepszą prezentację ustną. Na zdjęciu
od lewej: dr hab. inż. Aleksander Prociak,
prof. PK (PK), laureat — dr inż. Konrad Kwiatkowski (ZUT) oraz dr Leonard Szczepkowski
(Fampur). Fot.: Krzysztof Polaczek

mechanicznych ze zużyciem ściernym
elastomerów poliuretanowych”. Nagrodę
ufundowali i wręczyli organizatorzy konferencji — dr Leonard Szczepkowski oraz
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK.
Patronat honorowy nad konferencją
objął rektor PK prof. Jan Kazior, natomiast
patronat medialny sprawowało czasopismo „Polimery”. Sponsorami konferencji
byli: firmy PCC Rokita SA i Momentive
Performance Materials, Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Polski Związek Producentów
i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych
PUR i PIR (SIPUR).
Konferencja była miejscem nie tylko
wymiany opinii i doświadczeń, ale również
dyskusji na temat możliwości współpracy
pomiędzy nauką a przemysłem. Pokonferencyjne opinie wielu uczestników potwierdzają, że spotkanie to było udanym
przedsięwzięciem pod względem naukowym i organizacyjnym. Kolejne z tego cyklu spotkanie planowane jest w 2020 r.

(R.)
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Konferencja „Definiowanie przestrzeni architektonicznej”

O tradycji i nowoczesności w architekturze
Po raz osiemnasty Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej zorganizował międzynarodową konferencję naukową z cyklu
„Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”. Podczas spotkań, które odbywały się
w dniach 22–23 listopada 2019 r., koncentrowano się głównie na problemach związanych
z tradycją i nowoczesnością architektury.
W sformułowanych przed konferencją tezach do dyskusji prof. Dariusz Kozłowski i prof. Maria Misiągiewicz napisali
m.in.: „Tradycja ma status świętości; można
w nią nie wierzyć, ale nie wolno powiedzieć o niej nic złego; jest ważna, tworzy
tożsamość kulturową. Bywa także, że jest
pomocna w tworzeniu nowej wersji architektury albo tylko mutacji, albo powidoku, albo… (…) Nowoczesność architektury oznacza istnienie poza tradycją, poza
przeszłością. Nowoczesność powstaje
dziś, w teraźniejszości; oznacza nadzieję
związaną z — przyszłością. Określenie nowoczesność zawiera wiarę w oryginalność
i nowatorstwo technologiczne; jest realizacją racjonalizmu, zakłada prymat rozumu”.
W referatach zgłoszonych na konferencję poruszono różne aspekty tradycji i nowoczesności, niekiedy konfrontując ze sobą
znaczenie i sens obu pojęć, jak uczynili to
np. Alberto Pratelli z Udine czy Rafaella Neri
z Mediolanu, a także Rafi Segal z Cambridge
w USA. Niektóre wywody dotyczyły kwestii
szczegółowych, w innych zaś wystąpieniach
dominowała refleksja o charakterze bardziej
ogólnym, filozoficznym, wychodząc niejako
naprzeciw tematom zaproponowany przez

Dariusza Kozłowskiego i Marię Misiągiewicz.
Obrady toczyły się w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.
Uczestników spotkania powitał
kurator konferencji dr hab. inż.
arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK,
reprezentujący Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji
Architektonicznej PK, jednostkę
współodpowiedzialną za zorganizowanie konferencji. Prorektor PK prof. Andrzej Białkiewicz
podkreślił, że konferencja co roku
skupia znakomitych specjalistów,
a to dzięki bardzo dobrze dobranym tematom, korespondującym Wojciech Niebrzydowski otrzymuje medal konferencji
„Merentibus”
z tym, co dzieje się aktualnie w architekturze, jak i za sprawą atmosinż. arch. Marek Pabich, prof. PŁ. Rozpoczął
fery, którą tworzą organizatorzy. W imieniu
od przedstawienia obrazu Paryża w końcu
współorganizatora konferencji, NarodoXVIII wieku — miasta o strukturze jeszcze
wego Instytutu Architektury i Urbanistyki,
średniowiecznej, z gęstą zabudową, wąwystąpił jego dyrektor prof. Bolesław Stelskimi brukowanymi ulicami, które podmach, który przedstawił główne zadania
czas deszczu zamieniały się w wielkie
i działalność NIAiU – młodej, utworzonej
rozlewiska.
przed dwoma laty placówki.
Przewodniczącym rady naukowej
Wielokrotnym, zasłużonym uczestnikonferencji był prof. Wacław Celadyn.
kom i przyjaciołom spotkań z cyklu „DePodczas otwarcia obrad władze Wydziału
finiowanie Przestrzeni Architektonicznej”
Architektury PK reprezentował prodziezostały wręczone medale konferencji.
kan dr inż. arch. Rafał Zawisza. Honorowy
W 2019 r. otrzymali je: dr inż. arch. Piotr
patronat nad wydarzeniem objął rektor
Fiuk, dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski,
PK prof. Jan Kazior.
dr inż. arch. Jolanta Tofil, dr inż. arch. Prze(ps)
mysław Bigaj, dr inż. arch. Marek Początko.
Zdjęcia: Jan Zych
Pierwszy referat, zatytułowany „Zatrzymane w czasie”, wygłosił dr hab.

Od lewej: Nina Juzwa, Bolesław Stelmach (NIAiU), Dariusz Kozłowski i Wacław Celadyn
(w drugim rzędzie). Na zdjęciu obok — Anna Tofiluk oraz Rafi Segal
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Konferencja na Wydziale Architektury PK

Chile, Liban i Polska w perspektywie 2050 roku
W jakiej przestrzeni architektonicznej będziemy żyć za trzydzieści lat? Na to pytanie
próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy
międzynarodowej konferencji naukowej
„Architektura 2050 — perspektywa chilijska,
libańska i polska”, zgromadzeni 25 listopada
2019 r. na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej.
Jako pierwszy wykład wygłosił prof. Marwan Basmaji z Lebanese American University.
O architekturze 2050 roku mówił w kontekście
stosowania wysoko zaawansowanych technologii, w tym rewolucji informacyjnej i cyfrowej.
W wystąpieniu libańskiego gościa nie zabrakło odwołań do powieści „Solaris” Stanisława
Lema i jej ekranizacji w reżyserii Andrieja Tarkowskiego, a także futurystycznych projektów
belgijskiego architekta Vincenta Callebauta.
Swoją wizję rozwoju Krakowa przedstawił Stanisław Deńko, który w latach 1995–
1999 był głównym architektem miasta. Według jego koncepcji Kraków powinien być
zwartym miastem policentrycznym, skupiającym swój rozwój wokół siedmiu ośrodków,
takich jak Śródmieście, centrum Nowej Huty
czy Zabłocie. Stanisław Deńko podkreślił, że
naturalnymi czynnikami rozwoju miasta są
zieleń, Wisła, a także fakt, że ma ono charakter uniwersytecki.
W dalszej części spotkania dr Elie Haddad
(Lebanese American University) spojrzał na
nowe trendy w architekturze przez pryzmat
zmian, które nastąpiły w praktyce i kształceniu
w ciągu ostatnich trzech dekad, Maria Patricia
Henriquez Orellana (Universidad de Chile) mó-

W tematykę konferencji wprowadził Kazimierz Butelski (w środku), przysłuchują się: Kinga Racoń-Leja, Marwan Basmaji i Elie Haddad (z lewej) — goście z LAU w Bejrucie oraz
studenci WA PK

wiła o perspektywach rozwoju infrastruktury
transportu w Chile do 2050 roku w kontekście
przewidywanego podwojenia do tego czasu
produktu narodowego, zaś prof. Francis Pfenniger (Universidad de Chile) skupił się na chilijskiej architekturze, która musi sprostać dużemu
zapotrzebowaniu na mieszkania. Natomiast
reprezentujący PK dr hab. inż. arch. Bogusław
Podhalański, prof. PK poświęcił swe wystąpienie perspektywom wykorzystania energii słonecznej w Libanie i w Chile.
Konferencję
otworzył
przewodniczący komitetu naukowego konferen-

cji dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski,
prof. PK wspólnie z dr hab. inż. arch. Magdaleną Kozień-Woźniak, prof. PK, wchodzącą w skład komitetu naukowego. W imieniu
władz Wydziału Architektury gości powitała
prodziekan dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja.
Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu ze
strony programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Konferencja w Gdańsku

Formy partycypacji muzeów uczelnianych
„Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”
— to tytuł IV konferencji naukowej muzeów
uczelnianych; konferencji, która odbyła się
w dniach 23–25 października 2019 r. w Gdańsku. Jej celem było przedyskutowanie zagadnienia integracji muzeów i kolekcji uczelnianych z samymi uczelniami wyższymi, ich
infrastrukturą oraz zapleczem naukowym.
Wydarzenie adresowane było do pracowników muzeów, opiekunów kolekcji,
znajdujących się w strukturach polskich
uczelni wyższych oraz kadr zarządzających.
W trakcie obrad poruszono kwestie sieci
powiązań, sprzyjających realizacji projektów badawczych i angażowaniu historycznych zbiorów w działalność dydaktyczną
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i upowszechnianie nauki. Ukazano także
znaczenie muzeów i kolekcji uczelnianych
dla społeczności lokalnych. To bardzo istotne kwestie, szczególnie w obliczu zmian,
z jakimi muszą się zmierzyć polskie uczelnie
wyższe.
Konferencja podkreśliła istotne znaczenie muzeów uczelnianych i ich zbiorów.
Wskazała na potrzebę dalszej współpracy,
wymiany doświadczeń i prowadzenia prac
nad wspólnym dobrem, jakim jest dziedzictwo akademickie. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele Muzeum Politechniki Krakowskiej — prof. Marcin Chrzanowski
i mgr Lilianna Lewandowska, która w drugim
dniu konferencji, podczas panelu „Społeczeństwo dla Muzeum — interakcje i integ-

racje”, wygłosiła referat „Wydawnictwa Muzeum Politechniki Krakowskiej jako forma
partycypacji społecznej”.
Konferencja odbyła się pod patronatem
Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra
nauki i szkolnictwa wyższego. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Politechnika Gdańska, Uniwersytet
Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz
Muzeum Gdańska. Szczegółowe sprawozdanie znaleźć można na stronie, pod adresem: http://muzeauczelniane.pl/aktualnosci/
dziedzictwo-akademickie-formy-i-kierunkipartycypacji-muzeow-uczelni-wyzszychkonferencja-smu/.

(R.)
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„Projekt Naukowiec” już po raz trzeci
na Politechnice Krakowskiej
MAŁGORZATA ILONA CIESIELSKA

„Projekt Naukowiec” to inicjatywa polskiej
sieci EURAXESS, członka europejskiej sieci,
która od 2004 r. wspiera mobilność naukowców. Na PK w dniach 26–28 listopada
ubiegłego roku można było wziąć udział
w Dniach Kariery i Mobilności. Wydarzenie
odbywało się w ramach „Projektu Naukowiec”. Zorganizował je po raz trzeci Regionalny Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE, działający przy Centrum
Transferu Technologii PK.
Głównym celem spotkań organizowanych pod szyldem „Projekt Naukowiec” jest
uświadomienie młodym adeptom nauki,
jak ważne jest planowanie własnego rozwoju i jak zróżnicowane elementy wpływają na satysfakcjonującą karierę. Inspiracją
stała się debata nad zmianami dotyczącymi
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz
europejską polityką w zakresie rozwoju zawodowego młodych naukowców.
Na Dni Kariery i Mobilności złożyły się
bezpłatne seminaria i warsztaty przeznaczone przede wszystkim dla studentów
studiów magisterskich, doktorantów
i doktorów, planujących rozwijać swoje pasje naukowe. Były one otwarte dla
wszystkich młodych naukowców, niezależnie od tego, z jaką uczelnią lub instytutem są związani. Podczas spotkań
uczestnikom przekazywano wiedzę na
temat różnego rodzaju narzędzi pomocnych w planowaniu kariery naukowej
i finansowania badań początkujących

naukowców. Można też było wziąć udział
w debatach i warsztatach, które prowadzili eksperci z różnych dziedzin nauki
i sektorów przemysłu.
Tegoroczne warsztaty poświęcono
istotnym zagadnieniom, z jakimi młodzi
naukowcy mierzą się w początkach swojej kariery. W czasie spotkań panelowych
„Mapa Twojej Kariery” przedstawiciele
agencji finansujących badania przedstawili polskie i międzynarodowe projekty przeznaczone dla młodych adeptów nauki.
Przy stolikach dyskusyjnych uczestnicy
dopytywali, jak zdobywać granty na badania oraz rozmawiali ze specjalistami i doświadczonymi naukowcami o wyzwaniach
w karierze naukowej. Z kolei Warsztaty
Rozwoju Kariery składały się z pięciu bloków tematycznych i dotyczyły: otwartości
w nauce i dla nauki; efektywnego publikowania naukowego; planowania projektu
B+R i budowania relacji z firmą; nauki jako
misji społecznej oraz automotywacji do
pracy naukowej.
Prelegentami były osoby posiadające
doświadczenie eksperckie w prowadzeniu projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych oraz w biznesie:
dr hab. Paulina Kramarz z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, dr hab. Joanna Mucha,
trener nauki, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Małgorzata
Ciesielska, MBA manager rozwoju biznesu i komercjalizacji z Centrum Transferu

Technologii Politechniki Krakowskiej,
mgr Agnieszka Bożek, psycholog, trener,
coach ACC ICF oraz mgr Marta Stąporek
z Biblioteki PK.
Wszystkie zaplanowane panele, seminaria i warsztaty cieszyły się bardzo dużym
powodzeniem. Odbyły się w salach wypełnionych po brzegi, a zapisy, limitowane ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc, zostały zamknięte na wiele dni przed wydarzeniem. Słuchaczami byli doktoranci lub
pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego,
Uniwersytetu Rolniczego oraz kilku Instytutów PAN i firm. Po spotkaniach uczestnicy
długo jeszcze dyskutowali z prelegentami
nad szczegółami swoich projektów.
Mgr Anna Armuła, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych EU przy CTT PK oraz
jej współpracowniczki, mgr inż. Irena
Śliwińska i mgr Magdalena Wójtowicz,
organizatorki tegorocznego wydarzenia,
są zadowolone z frekwencji oraz z opinii
wyrażanej przez uczestników. Młodzi naukowcy stwierdzili, że przydałoby im się
więcej takich spotkań i na pewno równie
licznie zjawią się w przyszłym roku na
Dniach Kariery i Mobilności.

Mgr inż. Małgorzata Ilona Ciesielska pracuje
w Zespole ds. Komercjalizacji CTT PK.

SIEMENS Mobility w grupie przedsiębiorstw
współpracujących z PK
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej 28 listopada 2019 r. podpisana
została umowa o współpracy z SIEMENS
Mobility — znanym producentem pojazdów szynowych, drogowych i lotniczych
oraz dostawcą specjalistycznych rozwiązań
w dziedzinie transportu
Kooperacja będzie miała charakter naukowy i dydaktyczny. SIEMENS Mobility
obejmie patronat nad inżynierią środków
transportu, nowym kierunkiem studiów
oferowanym na Wydziale Mechanicznym
PK. Istotne z punktu widzenia słuchaczy tego
kierunku są doświadczenia firmy w dziedzi-

www.nasza.pk.edu.pl

nie innowacyjnych technologii wytwarzania
i eksploatacji środków transportu, przemysłu kolejowego; inteligentnych systemów
transportowych i zintegrowanych rozwiązań dla transportu i logistyki.
Jest to jeszcze jeden przykład współpracy z partnerem przemysłowym w zakresie
kształcenia studentów w systemie dualnym.
Ze strony uczelni za współpracę z SIEMENS
Mobility odpowiada dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, dyrektor Instytutu Pojazdów
Szynowych PK. Jednostka od 2017 r. realizuje podobne umowy w zakresie kształcenia
w systemie dualnym studentów specjalno-

ści inżynieria pojazdów szynowych, współpracując m.in. z Grupą NEWAG, KNORR-BREMSE, MEDCOM, 3A Mobility, PPG,
F.H. Barwa, Symkom czy instytucjami takimi
jak: MPK Kraków, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Koleje Małopolskie, PKP Intercity i Przewozy Regionalne.

(R.)
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Konkurs Instytutu Architektury Krajobrazu dla młodych fotografów

Miejskie widoki w obiektywie
„Rytm miasta” był tematem przewodnim
tegorocznej edycji konkursu FotoKrajObraz,
zorganizowanego na Wydziale Architektury
PK przez Instytut Architektury Krajobrazu.
Tym razem do udziału w konkursie obok
uczniów szkół średnich zaproszono również
studentów. Wernisaż wystawy pokonkursoLaureatki konkursu. Fot.: Jan Zych

wej odbył się 22 listopada 2019 r. w Pawilonie
Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych w Krakowie.
Celem konkursu jest propagowanie fotografii krajobrazowej jako umiejętności indywidualnego i twórczego interpretowania
oraz zapisywania fizjonomii otaczającego
krajobrazu. Nagrodą w tegorocznej edycji
był udział w warsztatach fotografii ulicznej,
prowadzonych przez Wojciecha Matusika,
profesjonalnego fotografa, współpracownika gazet i agencji prasowych.
Wstępnej oceny prac dokonało jury
konkursu, po czym wybór najlepszych
zdjęć nastąpił w wyniku głosowania publiczności na oficjalnym fanpage’u Instytutu Architektury Krajobrazu. W kategorii
uczniowskiej dwa czołowe miejsca przyznano uczennicom II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie — Izabeli Bubniak (pierwsze miejsce) i Julii Myszkowskiej
(drugie miejsce). Wyróżnienia specjalne

przypadły Patrycji Serafin z Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego oraz Laurze Wadas z Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu. Ponadto czworo uczniów wyróżniono dodatkowo, zapraszając do udziału w warsztatach.
W kategorii studenckiej pierwsze
miejsce zdobyła Angelika Palasz, drugie
— Aleksandra Pajdak, a trzecie — Irmina
Szostak. Wszystkie laureatki studiują na
PK. Wyróżnienia specjalne otrzymały Weronika Adamczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jadwiga Bejnakowska z PK.
Podczas otwarcia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac sukcesu laureatom
gratulował prorektor PK dr hab. inż. Marek
Stanuszek, prof. PK. W wernisażu uczestniczyli prodziekani WA PK dr inż. arch. Katarzyna Łakomy i dr inż. arch. Rafał Zawisza,
a także dyrektor Instytutu Architektury
Krajobrazu dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK.

(ps)

Konkurs „Babica 2.0” pomógł w kreowaniu wizji rozwoju Bochni

Studenckie pomysły na rzekę w mieście
Na Wydziale Architektury PK przed studentami postawiono zadanie opracowania koncepcji urbanistycznej dla centrum
Bochni. Koncepcja miała objąć rewaloryzację oraz zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka przepływającego przez miasto
potoku Babica. Wykonane prace oceniło
jury, przyznając za najlepsze projekty nagrody.
Konkurs był efektem porozumienia
zawartego między Wydziałem Architektury PK, gminą miasta Bochnia oraz należącym do branży przemysłu maszynowego przedsiębiorstwem WIROMET. Do
konkursu przystąpili studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Rafała Blazego,
prof. PK w Instytucie Projektowania Miast
i Regionów. Mieli zaproponować rozwiązania przywracające utracone walory
przyrodnicze i estetyczne oraz utworzyć
atrakcyjną, zieloną przestrzeń, łączącą
historyczne śródmieście ze średniowiecz-
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nym rynkiem, z uwzględnieniem Parku Rodzinnego „Uzbornia”, będącego największym skupiskiem zieleni w Bochni.
Oleksandrze Lenyk, współautorce nagrodzonej pracy, gratulują Rafał Blazy (w środku), dyrektor IPMiR PK oraz Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni. Fot.: Przemysław
Konieczny

I nagrodę jury przyznało zespołowi
w składzie: Oleksandra Lenyk i Kamil Komandowski (prowadzący: dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, mgr inż. arch. Jakub Dudek). II nagrodę otrzymały Wiktoria
Mokrzycka i Beata Murdzia (prowadzący:
dr inż. arch. Piotr Langner). Przyznano też
dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymały zespoły — Natalia Olchawa i Przemysław Paciorek oraz Katarzyna Grzywna i Kamil Czerw (prowadzącym obu zespołów był
dr inż. arch. Piotr Langner).
Wręczenie nagród, połączone z dyskusją i wystawą prac konkursowych, odbyło
się 11 czerwca 2019 r. w Miejskim Domu
Kultury w Bochni. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Bochni. Burmistrz Stefan Kolawiński podkreślił duże
znaczenie współpracy samorządu z Wydziałem Architektury PK i wkład studentów
w kreowanie wizji rozwoju miasta.

(R.)
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Specjaliści z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki moderowali debatę
o środowisku

Druga Wielka Lekcja Ekologii z udziałem PK
Przedsięwzięciem skierowanym do szerokiego kręgu krakowian — od dzieci po
seniorów — była 2. Wielka Lekcja Ekologii zorganizowana przez Gminę Miejską Kraków i miejskie spółki komunalne.
7 października ubiegłego roku w TAURON
Arenie krakowianie mogli zapoznać się
z prowadzonymi w mieście działaniami
proekologicznymi. Do dyskusji o chronieniu środowiska zaprosili specjaliści z Politechniki Krakowskiej.
W TAURON Arenie przygotowano
różne atrakcje. Płytę główną wypełniły

pojazdy i urządzenia używane na co
dzień przez spółki miejskie, m.in.
zamiatarki, polewaczki, śmieciarki,
koparka i beczkoAgnieszka Generowicz wóz. Ciekawskim
umożliwiono zajrzenie do wnętrza
niektórych pojazdów. Dla młodszych
uczestników przygotowano warsztaty
i gry uczące segregowania śmieci, a nawet

instruujące, jak można zrobić las w żarówce czy biżuterię
z makulatury.
Złożony z dwu
części panel naukowo-edukacyjny o ekologii
zorganizował Tomasz Ściężor
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
PK. Debatę zatytułowano: „Gospodarka
niskoemisyjna w mieście i w budynku”.
Opiekę merytoryczną nad całością sprawowała dr hab. inż. Agnieszka Generowicz,
prof. PK, która w ramach wprowadzenia do
pierwszej dyskusji mówiła o czyszczeniu
i myciu krakowskich ulic w celu ograniczenia wtórnej emisji. W tej części debaty
mówiono też o ofercie dla mieszkańców
Krakowa w zakresie ochrony środowiska
oraz o możliwościach realizacji gospodarki
niskoemisyjnej.
Drugą część panelu poprzedziło wystąpienie dr. hab. inż. Tomasza Ściężora na
temat wpływu zanieczyszczenia światłem
na zmiany klimatu. Przed dyskusją wysłuchano jeszcze wypowiedzi na temat adaptacji miasta do zmian klimatu oraz działań w zakresie poprawy jakości powietrza
w Krakowie.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Kongres młodych ekologów gościł na PK
W Krakowie w dniach 22–23 listopada
2019 r. odbył się Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii. Pierwszego dnia
obrad uczestnicy spotkali się na Politechnice Krakowskiej ze specjalistami z Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Przybyłych
powitał
prodziekan
WIŚiE dr inż. Piotr Beńko, który przedstawił
ofertę dydaktyczną wydziału. Wykładowcy
WIŚiE poprowadzili panele poświęcone
wybranym tematom, m.in.: energii jądrowej i możliwości stosowania wodoru jako

www.nasza.pk.edu.pl

paliwa. Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz,
prof. PK, która była merytorycznym opiekunem tej części kongresu, mówiła o energii pozyskiwanej z odpadów, a dr hab. Tomasz Ściężor o zagrożeniach wynikających
z zanieczyszczenia świetlnego. Debacie
przysłuchiwała się Ewa Całus, dyrektor Wydziału Edukacji UMK. Po spotkaniu panelowym uczestnicy kongresu zapoznali się
z laboratoriami Politechniki.
W drugim dniu kongresu obrady
kontynuowano w Urzędzie Miasta, gdzie

m.in. odbył się panel z krakowskimi posłami i radnymi. Młodzi ekolodzy zajęli się
sformułowaniem rekomendacji na rzecz
powstrzymania zmian klimatycznych.
Jeszcze przed rozpoczęciem kongresu Katarzyna Chajduga, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa, zapowiedziała,
że lista rekomendacji trafi do Rady Miasta
Krakowa, prezydenta Krakowa, a także
władz centralnych.

(ps, ms)
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Elektryczny czar czterech kółek
Studenci Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zdobywają wiedzę
o samochodach, które na drogi wyjadą najwcześniej za kilka lat. I proponują
dla nich własne rozwiązania
LESŁAW PETERS

pracowniach projektantów elektrycznych samochodów
autonom ic z nyc h
rozwijane są obecnie koncepcje, które jeszcze w drugiej
połowie XX wieku szokowały czytelników powieści fantastycznonaukowych
niezwykłością rozwiązań. Wszystko
wskazuje, że dzisiejsi studenci kierunków technicznych po podjęciu pracy
będą zajmować się zawodowo ideami
do niedawna należącymi do sfery
science fiction. Przedsmak tego, z czym
będą się stykać za kilka lat, poczuli
już studenci Politechniki Krakowskiej,
ci, którzy skorzystali z dobrodziejstw
porozumienia
zawartego
między
PK a EDAG Engineering Polska.

W

W drugiej połowie 2018 roku otworzył
biuro w Krakowie i rozpoczął poszukiwanie kontaktów na obu krakowskich
uczelniach technicznych.
W efekcie rozmów z przedstawicielami PK dostrzeżono możliwość
nawiązania współpracy korzystnej
dla obu stron. Do podpisania ramowego porozumienia doszło 29 marca
2019 roku. Koordynatorem współpracy ze strony uczelni został prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej dr hab. inż. Andrzej
Szromba, prof. PK. Dla studentów
WIEiK współpraca z renomowanym
partnerem oznaczała szansę wejścia
w świat zaawansowanych technologii
jeszcze na etapie zdobywania magisterskich szlifów.

Porozumienie

Zamiast lusterek

Niemiecki koncern EDAG Engineering
GmbH zajmuje się pracami koncepcyjnymi dla firm przemysłu samochodowego. W polu zainteresowań EDAG są
zarówno szybkie samochody sportowe,
jak i autobusy czy pojazdy ciężarowe.
Koncern zatrudnia pracowników w wielu krajach na całym świecie. W Polsce
jest zaangażowany w program prac
nad naszym pierwszym samochodem
elektrycznym. Poza siedzibą w Warszawie ma oddziały w innych miastach.

Na początek studenci otrzymali do rozwiązania problem wyposażenia samochodu w system elektronicznych lusterek wstecznych. Problem jak najbardziej
praktyczny. Firmy motoryzacyjne zainteresowane rozwijaniem elektromobilności planują w przyszłych modelach
samochodów rezygnację z tradycyjnych
lusterek. Są one źródłem oporu aerodynamicznego, podnosząc zużycie paliwa,
szczególnie przy wyższych prędkościach. Poza tym im większe lusterko,
tym bardziej rośnie
Tak kiedyś wyglądały reflektory samochodowe...
ryzyko, że podczas
jazdy zawadzi się nim
o mijanego pieszego
lub użytkownika jednośladu.
Współczesna technika pozwala zastąpić
lusterka
kamerami
montowanymi z tyłu
pojazdu, przekazującymi obraz do wnętrza
samochodu. Zdawałoby się, prosta sprawa:
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wstawiamy z tyłu kamerkę, montujemy
w środku ekran i gotowe. Jeśli jednak
przyjrzeć się problemowi dokładniej,
pojawia się wiele znaków zapytania.
Pierwszy dotyczy kwestii umieszczenia
monitora pokazującego obraz z kamery.
Na desce rozdzielczej, na wprost
kierownicy, z pewnością bez trudu znalazłoby się miejsce na ekran przekazujący obraz z tylnej kamery. Dr hab. inż.
Andrzej Szromba, prof. PK zwraca jednak uwagę, że kierowcy mają nawyk
spoglądania podczas jazdy na lusterko
poza bocznym oknem lub nad przednią
szybą, pod dachem auta. Młodzi kierowcy zapewne szybko dostosowaliby
się do nowego rozwiązania. Dla tych
z dłuższym stażem, byłby to kłopot. Tylko pomyślmy: najpierw odruchowy rzut
oka w tradycyjne miejsce; stwierdzenie,
że nie ma tam lusterka; moment zastanowienia, gdzie jest ekran; chwila dekoncentracji… Zanim wzrok odnajdzie
właściwe miejsce, na drodze może dojść
do niebezpiecznej sytuacji.
Zastąpienie lusterka kamerą otwiera
całą gamę możliwości. Obraz z kamery
można bowiem poddać analizie, uzyskując dodatkowe informacje. Można
np. stwierdzić, czy jadące z tyłu auto zbliża się do nas, a jeśli tak, to z jaką prędkością. Wyposażenie innych samochodów
na drodze w analogiczne kamery pozwoliłoby na wymianę informacji między
nimi, zagwarantowanie odpowiednich
odległości między pojazdami, a tym samym znacznie bezpieczniejszą jazdę.
Tak oto z pozoru prosty problem
dodania kamery śledzącej sytuację
z tyłu samochodu okazuje się bardzo
złożonym zagadnieniem. Temat stał się
przedmiotem pracy magisterskiej dwojga studentów WIEiK. Aby otrzymać go
do opracowania, musieli odbyć rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem
firmy po angielsku. Warunkiem było
również napisanie pracy w języku angielskim.

www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Inteligentne światła
Inną światową firmą, której filia pojawiła
się całkiem niedawno pod Wawelem, jest
Varroc Lighting Systems Polska. Jej kierownictwo, szukając pracowników, trafiło na absolwentów Politechniki Krakowskiej. Ci zaś wskazali konkretne osoby
na WIEiK PK, zajmujące się problemami,
które wchodzą w zakres zainteresowań
firmy. Dzięki temu dość szybko doszło
do uzgodnienia tematów dwóch prac
dyplomowych dla studentów wydziału.
Firma Varroc Lighting Systems specjalizuje się w oświetleniu samochodowym. Ma długie tradycje. Zaczynała
działalność w czasach, gdy auta używały lamp karbidowych. Dziś wytwarza
reflektory, w których źródłem światła
jest matryca diodowa. Daje to różne możliwości kształtowania strumienia świetlnego. Podczas jazdy prostą szosą reflektor oświetla odcinek liczący kilkaset
metrów. Gdy z przeciwka zbliża się inny
pojazd, system automatycznie go wykrywa i gasi sekcję, która mogłaby oślepić drugiego kierowcę. Kiedy samochód
skręca, reflektor zaczyna pokazywać odpowiednie pobocze. A gdy wykryje znak
drogowy, kieruje nań dodatkowy snop
światła. Zachowuje się inteligentnie.
Dr hab. inż. Andrzej Szromba,
prof. PK zwraca jednak uwagę, że ta zawansowana technologia stawia przed
inżynierami wysokie wymagania. System, który pracuje w czasie rzeczywistym, musi działać niezawodnie. Błąd
może spowodować na przykład oślepienie nadjeżdżającego z naprzeciwka
kierowcy. Tymczasem każde przełączenie w układzie elektrycznym wyzwala
impuls elektromagnetyczny, który generuje zakłócenia. Zawansowana elektronika jest ponadto wrażliwa na zmiany temperatury. Trzeba to uwzględniać,
projektując systemy dla samochodu,
którego właściciel może przecież chcieć
wybrać się na północ Norwegii, za koło
podbiegunowe albo równie dobrze pojechać do gorącego Egiptu. — Wydawałoby się: zwykły reflektor, a wymagania prawie jak dla pojazdu wojskowego — mówi
Andrzej Szromba.
Inżynierskie prace dyplomowe realizowane we współpracy z Varroc Lighting Systems Polska dotyczą sterowania
matrycami świateł LED. Przed jednym
ze studentów postawiono zadanie, by
opracować taki system sterowania,
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który w razie uszkodzenia nie dopuści do świecenia systemu na wszystkie
strony.

Z myślą o bezpieczeństwie
Głębokie zmiany w motoryzacji, które już zachodzą i są projektowane na
najbliższą przyszłość, stawiają przed
inżynierami ogromne wyzwania. Samochody coraz bardziej podobne są do
robotów. Prodziekan Andrzej Szromba
wspomina prezentację zorganizowaną
dla przedstawicieli uczelni technicznych i stwierdzenie, które podczas niej
padło, że nowoczesny samochód wymaga kilkakrotnie więcej linii kodu
maszynowego do zarządzania swymi
systemami niż myśliwiec F-35.
Samolot
wojskowy
otrzymuje
ogromne wsparcie z zewnątrz w postaci danych przekazywanych za pośrednictwem satelitów. Na ogół w odległości od dwóch do trzech kilometrów
otacza go pusta przestrzeń. A jeśli w zasięgu radaru pojawia się jakiś obiekt,
satelity informują, czy to „swój” czy
„obcy”. Samochód jadący po ruchliwej
wielopasmówce, otoczony gąszczem
innych pojazdów, których kierowcy nie
zawsze ściśle trzymają się przepisów,
jest w trudniejszej sytuacji.
Trwają prace nad stworzeniem systemu, który pozwoliłby samochodom
podczas jazdy na wzajemne komunikowanie się w celu unikania sytuacji
grożących kolizją. Trzeba przewidzieć
wiele sytuacji, a następnie stworzyć procedury umożliwiające rozpatrywanie
w ułamkach sekund różnych scenariuszy, aby skutki zdarzenia były jak najmniej dolegliwe. Do tego potrzebni są
informatycy, potrafiący pisać programy
zdolne rozwiązywać skomplikowane
problemy w czasie rzeczywistym. Potrzebni są też ludzie, którzy będą umieli
połączyć takie oprogramowanie z układami elektrycznymi, elektronicznymi
i mechanicznymi samochodu.
Ku takiemu właśnie zespoleniu specjalistów różnych dyscyplin zmierza uruchamiany właśnie na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK nowy
kierunek — infotronika. Prowadzony
będzie na II stopniu kształcenia. Przyjmowani na niego będą w szczególności
absolwenci elektrotechniki i automatyki
oraz informatyki w inżynierii komputerowej. Prodziekan Andrzej Szromba

Dziś projektuje się zgoła odmiennie...

mówi, że potrzebni są dziś ludzie renesansu, ogarniający różne zagadnienia.

Wszyscy korzystają
Dla studenta kontakt w trakcie nauki
z firmą tej klasy co EDAG czy Varroc,
to okazja zapoznania się z najnowszymi technologiami, a także z konkretnymi zagadnieniami, których nie ma
w programie studiów. To także wejście
w kontakt z instytucjami o światowej
renomie. Dla firmy jest to możliwość
bliższego poznania człowieka, który
już niedługo może stać się jej pracownikiem. Andrzej Szromba nazywa tę formę kontaktów ze studentami w trakcie
studiów formą prerekrutacji. Firma ma
możliwość przekonać się, jak student
pracuje, czy jego początkowy zapał nie
okaże się słomianym ogniem, czy obdarzony jest kulturą techniczną.
Dla uczelni ta forma współpracy z firmami też niesie z sobą korzyści. Wydziału, który musi prowadzić kształcenie na
poziomie umożliwiającym absolwentom
podjęcie pracy w różnych dziedzinach,
nie stać na tworzenie specjalistycznych
stanowisk laboratoryjnych, np. dedykowanych problemom związanym
z elektromobilnością czy pojazdami autonomicznymi. Jeśli jednak współpraca
się układa, a firma widzi, że przychodzą
do niej dobrze przygotowani absolwenci,
jest nieraz gotowa podjąć się ufundowania laboratorium dydaktycznego.
Prodziekan WIEiK nie kryje też,
że bliskie kontakty z firmami pomagają korygować programy kształcenia,
wprowadzać zmiany w siatkach zajęć,
dokonywać takich zmian w zakresie
przedmiotów obieralnych, aby były one
jak najbardziej zbliżone do oczekiwań
firm. — Oby tylko trafiali do nas dobrzy
studenci, którzy nie boją się świata i mają
szerokie horyzonty — konkluduje Andrzej Szromba.

Zdjęcia: Jan Zych
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Na uczelni mamy tworzyć
elitę społeczeństwa
Rozmowa z dr hab. inż. Edytą Plebankiewicz, prof. PK
Pragnę zaproponować szanownym Czytelnikom „Naszej Politechniki” kolejny, już
czwarty wywiad z wyjątkową kobietą z Politechniki Krakowskiej; kobietą, która odniosła sukces w typowo męskim środowisku inżynierskim i może stanowić role model dla
młodszych koleżanek. Przedstawiamy dr hab. inż. Edytę Plebankiewicz, prof. PK, będącą do września 2019 r. jedyną kobietą dyrektorem Instytutu na Wydziale Inżynierii
Lądowej, obecnie pełniącą funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Budownictwie.
Rozmowa została przeprowadzona w ramach projektu GEECCO.

Lidia Żakowska
Lidia Żakowska: Jak to się stało, że została Pani inżynierem? Co zadecydowało
o wyborze przez Panią dyscypliny i pola
badań naukowych? Czy były jakieś inspirujące osoby, wzorce, np. rodzice, nauczyciel, literatura…?
Edyta Plebankiewicz: Nie, nie miałam
w domu wzorców. Trochę zadecydował
przypadek. Chciałam studiować w Krakowie. Kraków mi się bardzo podobał.
Marzyłam o medycynie. W szkole średniej chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej, ale możliwości dostania się
na medycynę były ograniczone i uznałam,
że studia inżynierskie to studia konkretne, po ukończeniu których będę miała
większe możliwości pracy. Wybrałam budownictwo. Na czwartym roku zdawałam
egzamin u nieżyjącego już profesora Zbigniewa Błochowiaka. Po egzaminie pan
profesor podszedł do mnie i zapytał, czy
nie chciałabym podjąć stażu asystenckiego. Dla mnie była to niespodziewana propozycja. Rozważając za i przeciw,
stwierdziłam, że muszę spróbować. I tak
na piątym roku rozpoczęłam staż asystencki, a później zostałam pracownikiem
Instytutu Zarządzania w Budownictwie
i Transporcie.
Czym się Pani zajmuje w swej pracy
naukowo-badawczej? Jak ważne są to
zagadnienia dla rozwoju nauki i społeczeństwa?
Najogólniej mówiąc, zajmuję się zarządzaniem w budownictwie, specyficzną
nauką, która jest trochę niedoceniana
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przez naszych naukowców. Jest to zarządzanie dostosowane do warunków
budownictwa. Dlaczego uważam, że to
bardzo ważne? Umiejętności projektowania, mechanika budowli itd. są niezmiernie ważne dla każdego inżyniera budownictwa jako pewna baza. Natomiast
wcześniej czy później każdy, kto pracuje
w przedsiębiorstwie budowlanym, styka
się z kosztami, z tym, że trzeba umieć rozmawiać z ludźmi i że trzeba pracę odpowiednio zorganizować.
Zarządzanie to dziedzina, która na
świecie rozwija się bardzo dynamicznie,
a u nas to wciąż coś nowego. W krajach zachodnich, posiadających od dawna gospodarkę wolnorynkową, prawo dotyczące
zamówień publicznych liczy sto lat, a u nas
— dopiero dwadzieścia lat. Wydaje mi się,
że jest to ważna dziedzina, w której można
naukowo wiele jeszcze osiągnąć. Nie ukrywam jednak, że na uczelni technicznej jest
czymś specyficznym.
Co uważa Pani za największy sukces
w swej pracy zawodowej jako naukowiec
i nauczyciel akademicki, z czego jest Pani
najbardziej dumna?
Największy sukces? Najbardziej jestem
dumna z zespołu ludzi, którzy tworzą katedrę. Oczywiście, to nie jest tylko moja
zasługa. Natomiast wydaje mi się, że także
dzięki moim decyzjom mamy naprawdę
bardzo udany zespół, wielu młodych ludzi, którzy chcą coś robić, chcą się rozwijać i są bardzo zaangażowani. Zdarzyło
się, że jedna z asystentek przyszła do mnie

i powiedziała, że dostała propozycję pracy w przedsiębiorstwie, ale przemyślała
sprawę i stwierdziła, że jednak zostaje ze
względu na atmosferę i dobry zespół. To
było bardzo miłe i motywujące do dalszej
pracy.
Jakie stanowiska i pozycje w zarządzaniu
zajmowała Pani w trakcie swej akademickiej kariery?
To pierwsze moje stanowisko kierownicze.
Wcześniej nie pełniłam żadnych funkcji zarządczych. Przez sześć lat byłam dyrektorem Instytutu, a teraz jestem kierownikiem
katedry. Od dwóch lat dodatkowo kieruję
zakładem.
Czy spotkała się Pani z przeszkodami
(personalnymi, socjalnymi bądź strukturalnymi) podczas swej kariery inżynierskiej i naukowej? Czy zwracała się Pani
do mentorów o wsparcie i uzyskiwała je?
Nie napotkałam na uczelni dodatkowych
przeszkód, z którymi nie spotkaliby się
panowie, pełniący analogiczne funkcje.
Profesor Andrzej Kosecki był moim szefem długie lata i on motywował mnie do
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rozwoju. Potem, do zrobienia habilitacji,
zmotywował mnie ówczesny dziekan profesor Tadeusz Tatara. Myślałam o habilitacji, ale wydawało mi się to takie nierealne,
nie wierzyłam w swoje możliwości. Przy
jakiejś okazji pan dziekan poprosił mnie
do gabinetu i powiedział: „Pani się nazywa Plebankiewicz. Kiedy mi pani przyniesie książkę habilitacyjną?”. To było zielone
światło od dziekana, coś, co mnie umocniło w przekonaniu, że może mam jakieś
szanse.
Jak przedstawia się sytuacja w kwestii
równości płci i równego traktowania
kobiet i mężczyzn w Pani dziedzinie —
w Polsce, ale też w innych krajach, w których Pani pracowała? Czy istnieją przepisy dotyczące równości i przeciwdziałania
dyskryminacji? Czy miała Pani możliwość
doświadczyć ich efektów?
Wydaje mi się, że równość i równe traktowanie są kwestią mentalności. Młodsze
pokolenie zupełnie inaczej podchodzi do
tego zagadnienia niż, niestety, pokolenie
moje lub starsze. Często wśród przedstawicieli trochę starszego pokolenia silne
jest przekonanie, że to dobrze, że w zespole jest kobieta, ale tak naprawdę myśli się:
„czemu ona nie siedzi w kuchni?”. Jednak,
wydaje mi się, że to się zmienia.
Na studiach i na początku mojej kariery
na uczelni miałam dość często wrażenie, że
muszę być lepsza niż moi koledzy. Na zajęciach jednego z przedmiotów prowadzonych przez kobietę, panią profesor, byłam
jedyną dziewczyną w grupie ćwiczeniowej
i na każdych zajęciach byłam przepytywana przy tablicy. Ewidentnie było takie
założenie: co ta dziewczyna tutaj robi. Pamiętam pierwsze kolokwium, do którego
się bardzo starannie przygotowałam i które napisałam najlepiej z całej grupy. Od
tej pory podejście prowadzącej zmieniło
się diametralnie. Zaczęła do mnie mówić
„córciu” i traktować mnie na równi z resztą.
Teraz często prowadzę zajęcia, na których
panowie są w mniejszości.
Moim szefem, bezpośrednim przełożonym prawie przez cały czas mojej pracy
na PK był wspomniany profesor Kosecki.
Traktował mnie dobrze i motywował do
pracy, również do pracy naukowej. Natomiast, jak już mówiłam, pierwszą osobą,
która zaproponowała mi staż i która się
mną zajęła, był profesor Błochowiak. Miał
trochę ojcowskie podejście i był to jedyny
mi znany człowiek, który za każdym razem,
gdy mnie spotkał, podawał mi rękę, nawet
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w czasach gdy jeszcze byłam studentką.
Pamiętam zaskoczenie panów, którzy już
tutaj pracowali, oto idzie studentka, co
prawda stażystka, a pan profesor jak niemal równemu sobie podaje jej na dzień
dobry rękę i pyta, co słychać. Pamiętam to
zdziwienie. Zbigniew Błochowiak był profesorem starej daty, ale zaskakiwał dużo
młodszych swoim zachowaniem i dobrym
traktowaniem kobiet.
Czy miała Pani trudności w łączeniu
obowiązków w pracy i w domu ze względu na tradycyjne zadania kobiety w rodzinie? Jak sobie Pani radziła w pracy?
Który okres jest Pani zdaniem najtrudniejszy dla kobiety w trakcie jej kariery
akademickiej?
Na pewno trudny był okres, kiedy miałam
małe dzieci. Przyznaję, że z pewnym podziwem patrzę na młode pracownice, od
których dziś wymaga się dużo więcej, niż
wymagano za moich czasów pod względem pracy naukowej. Ja po pierwszym
i po drugim dziecku zrobiłam sobie roczną
przerwę, a potem miałam opiekunkę, dopóki dzieci nie poszły do przedszkola. Na
szczęście były takie czasy, że nie musiałam
co chwilę udowadniać mojego dorobku
naukowego. Wróciłam do pracy i jakoś
wszystko nadrobiłam, również naukowo.

Zmieniają się również panowie. Obserwuję młodszych kolegów, oni bardzo
angażują się w obowiązki domowe i spędzanie czasu z dzieckiem. U mnie to było
bardziej tradycyjne podejście. Nie żebym
się skarżyła na mojego męża, bo mnie również się wydawało, że dziećmi to powinna
zająć się mama. Natury nie zmienimy. Niestety, kobieta jest w ciąży przez dziewięć
miesięcy i różnie się może czuć, ale mężczyzna jej w tym nie zastąpi. Opieka nad
dziećmi też hamuje kobiety w rozwoju
zawodowym, zwłaszcza gdy nie mogą liczyć na pomoc rodziców. Dla mnie dzieci
są najważniejsze na świecie i zawsze są na
pierwszym miejscu, przed pracą i przed karierą, nie ma dwóch zdań. Niemniej to niewątpliwie stanowi przeszkodę w karierze,
choć taką przeszkodę, której sami chcemy
i która jest bardzo miła.
Czy uważa Pani, że sprawy równości
kobiet powinny być przedmiotem zainteresowania uczelnianej komisji etyki
lub specjalnej komisji ds. równości? Czy
dyskryminacja, przemoc, molestowanie,
również molestowanie seksualne, są problemem na uczelni?
Nie spotkałam się bezpośrednio z przejawami dyskryminacji, mnie to nie dotknęło.
Oczywiście, jeżeli są takie przypadki, to

Edyta Plebankiewicz jest cenionym pracownikiem PK. Na zdjęciu: wręczenie odznaczeń
państwowych podczas Święta Szkoły w 2019 r.

Nasza Politechnika nr 1 (197) styczeń 2020

27

ROZMOWA
trzeba te problemy rozwiązywać. Moim
zdaniem jest to przede wszystkim kwestia zmiany mentalności, zmiany pokoleniowej. W młodszym pokoleniu, mam
wrażenie, już w wychowaniu bardziej jest
zakodowane równe traktowanie kobiet
i mężczyzn.
Zofia Bryniarska: Czy można jednak Panią prosić o to, żeby była Pani ambasadorem inicjatywy powołania na uczelni pełnomocnika — osoby, do której kobiety
i mężczyźni mogliby się zwracać w sytuacji występowania jakichkolwiek aktów
dyskryminacji?
To jest dobry pomysł. Słyszałam o wojskowej uczelni, na której rzecznik zaufania jest
wybierany przez samych pracowników.
Taka osoba pomaga rozwiązywać nie tylko
problemy wynikające z nierównego traktowania, ale też zwykłe, ludzkie sprawy,
z którymi nie chcemy iść do bezpośrednich
przełożonych. Rzeczywiście, coś takiego by
się przydało. Nie powinna to być komisja,
bo to mało komfortowe dla poszkodowanego. W tych sprawach potrzebne są zaufanie i anonimowość. Mam wrażenie, że
na uczelni trochę za bardzo angażujemy
się naukowo i zapominamy o tym, że mamy
tworzyć elitę społeczeństwa. Studiują u nas
młodzi ludzie, którzy powinni poznać zasady i nauczyć się, jak ich przestrzegać. Razem
powinniśmy tworzyć przesłanie i budować
wewnętrzną kulturę organizacji.
Jak Pani zdaniem można wpłynąć na
zmianę stereotypowych postaw mężczyzn w odniesieniu do kobiet w miejscu
pracy — w przypadku gdy mężczyźni nie
zauważają i nie rozpoznają problemu
równego traktowania kobiet i mężczyzn
jako istotnego?
Wydaje mi się, że jest to kwestia wychowania, przekazania takich wzorców, które są w domu, kwestia zmiany mentalnościowej. Jest jednak coś, co niby miłe,
ale mnie zastanawia. Kilka razy uczestniczyłam w obchodzonych uroczyście
jubileuszach pracy panów profesorów.
Podczas takiej uroczystości profesor
chwali się tym, ile osiągnął, mówi: „To
dzięki mojej żonie, która zajmowała się
dziećmi i domem”. Podkreślana jest stereotypowa rola pani profesorowej, którą
nosi się na rękach, ale to ona miała przenieść wszystkie ciężary przez te lata i być
wsparciem dla każdego, a o sobie nie myśleć w ogóle. W takich sytuacjach zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdybym
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ja miała swój jubileusz. Mój mąż siedziałby obok mnie i ja powiedziałabym: „To
dzięki niemu, bo on mi pomagał”. Pewnie
by się obraził... A kobieta ma być dumna.
Nie umniejszam absolutnie wkładu pani
profesorowej. Tylko zwracam uwagę na
to zróżnicowanie. Kobieta, która zawodowo coś osiągnęła i jeszcze prowadzi dom,
jest bardzo wartościowa.

żenie — uczą się, że my z mężem, który
nie jest zresztą związany z uczelnią, pracujemy tak samo. Dla naszych młodych
pracowników to też jest przykład. Widzą,
że szefową jest kobieta. I w pewnym momencie zaczynają widzieć w tej szefowej
po prostu człowieka, a nie kobietę, która
tutaj się „zaplątała”, kogoś, kto jest na takich samych zasadach jak mężczyzna.

Czy miała Pani sposobność uczestniczyć
w sieciach kobiet naukowców?
Nie.

Może Pani przekazać przesłanie dla młodych kobiet rozpoczynających karierę
w inżynierii i w nauce?
Mogą w życiu osiągnąć wszystko, czego
chcą. Są w tej wspaniałej sytuacji, iż mogą
osiągnąć więcej niż mężczyźni. Mogą też
doświadczyć uroków macierzyństwa, które jest piękne. A przy tym również odnieść
sukcesy w pracy zawodowej. Tylko nie
powinny pozwolić sobie wmówić, że nie
dadzą rady, że to nie tu jest ich miejsce.
Ważna jest wiara w siebie i przekonanie,
że kobieta jest tyle samo warta co mężczyzna, a może nawet więcej, bo ma większe możliwości.

Czy często zauważa Pani sytuacje, gdy
kobiety na wysokich stanowiskach nie
pomagają innym kobietom w karierze?
Jeżeli tak, to dlaczego?
Myślę, że tak się zdarza, a powód jest właśnie taki, że kobiety mają wrażenie, że muszą pracować więcej i lepiej niż mężczyźni,
by coś osiągnąć. Kobiety, tak zauważyłam,
są bardzo ambitne. Mają poczucie konieczności udowodnienia, że są najlepsze.
Nawet nie zawsze same o sobie tak
potrafią mówić. Tłumaczą: „tak się złożyło”, „miałam szczęście” w przeciwieństwie
do mężczyzn, którzy w takich sytuacjach
podkreślają: „robiłem to, bo byłem taki
dzielny”. Mężczyzna jest przyzwyczajony,
że obok niego są inni tak samo ważni mężczyźni, i to nie jest żaden problem.
Czasem fakt, że się jest kobietą, może
pomóc. Jeżeli podczas rekrutacji trzeba wybrać pięć osób z grona złożonego
z piętnastu facetów i jednej kobiety, to nie
wypada pominąć kobiety. Pytanie, czy to
dobre. Ja wolałabym być wybrana dlatego,
że jestem kompetentna, że mam wiedzę
itd., a nie dlatego, że byłam jedyną kobietą
w gronie kandydatów.

Rozmawiały:
Lidia Żakowska, Zofia Bryniarska

Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK pracuje
w Katedrze Systemów Transportowych na Wydziale Inżynierii Lądowej, kieruje projektem
GEECCO na PK, realizowanym w ramach Programu Horyzont 2020.
Dr inż. Zofia Bryniarska jest sekretarzem projektu GEECCO.

Bezwzględnie, niemniej jest Pani jednym
z niewielu przykładów kobiety, która jako
zarządzająca włączyła do instytutu tak
wiele innych kobiet. Dzięki temu wsparciu mogły prowadzić badania i robić habilitacje, realizować projekty. Ważne jest
więc uzyskanie wsparcia nie ze względu
na płeć tylko kompetencje?
Myślę, że to powinno iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, pracujemy i pokazujemy naszym córkom i wnuczkom, iż jesteśmy równe. To też bardzo silnie oddziałuje
na młodsze pokolenie mężczyzn. Na
przykład moi synowie, wiedząc, że mają
w domu mamę, która coś osiągnęła, pracuje na uczelni, jest na stanowisku profesora, kieruje zespołem ludzi — mam wra-

www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Wygrał
po raz 35.
Maciej Moszew — absolwent Politechniki
Krakowskiej, wpisany do Złotej Księgi Wychowanków PK — do długiej listy sukcesów
dodał jeszcze jeden. W 77. Konkursie Szopek Krakowskich, rozstrzygniętym 8 grudnia 2019 r., w kategorii seniorów zdobył
pierwsze miejsce w grupie szopek małych.
To już 35. wygrana Macieja Moszewa, który
w konkursie bierze udział od prawie sześćdziesięciu lat.
Fot.: Jan Zych

Zakładki — biżuteria książki
Te niewielkie przedmioty mają długą historię
oraz wiele walorów funkcjonalnych i dekoracyjnych. Są także obiektami kolekcjonerskimi.
W Czytelni Głównej Biblioteki PK pokazano
je podczas trwającej od października do końca listopada ubiegłego roku wystawy „Załóż
się o książkę”. Zakładki książkowe, bo o nich
mowa, pochodziły z kolekcji pracowników
Biblioteki PK — Agnieszki Kulczyckiej oraz
Anety Kowalskiej.
Zakładki służą do zaznaczania miejsca,
w którym zakończono czytanie — taka jest
ich podstawowa funkcja. Ich dzieje związane
są z rozwojem książki, sięgają czasów starożytnych. Zachowały się także średniowieczne przykłady zakładek (np. welinowe), jednak
ważny okres w ich rozwoju przypadł na epokę
wiktoriańską i edwardiańską. Popularne stały
się wówczas zakładki ręcznie wykonywane,
np. haftowane, pojawiły się też egzemplarze
jedwabne, maszynowo tkane. W drugiej połowie XIX w. zaczęły powstawać zakładki indywidualne, kolekcjonerskie. Obok praktycznej wartości z czasem przedmioty te nabrały
wartości dekoracyjnych, stając się biżuterią
książki i eksponatami kolekcjonerskimi.
Mogą mieć różną postać. I są nadal wykonywane z różnorodnych materiałów, jak:
skóra, kość słoniowa, jedwab, szylkret, papier, plastik, metal, drewno itd. Współcześnie
docenia się ich potencjał jako medium informacyjnego i reklamowego. Zakładki bywają
więc pamiątkami, prezentami z podróży,
z wydarzeń, niosącymi oprócz materialnej,
także wartość sentymentalną.
Na bibliotecznej wystawie zakładki papierowe wydzielono ze względu na infor-

Plakat informujący o wystawie zaprojektowała Agnieszka Bogusz z Biblioteki PK

macje, jakie niosą, w tablice: z motywami
roślinnymi i zwierzęcymi; religijne; papieskie;
reklamujące książki, księgarnie i wydawnictwa; biblioteczne; uczelniane; geograficzne
— np. dotyczące miast, regionów; dotyczące
dzieci; związane ze sztuką np. malarstwem,
z muzeami.
W gablotach znalazły miejsce zakładki
wykonane z odmiennego materiału: drewniane, metalowe, tekstylne, magnetyczne,
trójwymiarowe. Na szczególną uwagę zasłużyły zakładki rękodzielnicze, np. dziergane,
haftowane czy z koralików.
(A.K.)

Wigilijne spotkanie kultur w MCK
Szczególny klimat towarzyszy co roku spotkaniu opłatkowemu Międzynarodowego
Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Zakorzenione głęboko w polskiej tradycji święto przyciąga i łączy studentów z różnych stron świata, reprezentantów różnych
kultur. Nie inaczej było 12 grudnia 2019 r.
W
klubie
studenckim
„Kwadrat”
w Czyżynach spotkali się cudzoziemcy, którzy w MCK PK zdobywają umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na polskich
uczelniach. Biesiadę wigilijną okrasili występami. Obok bliskich naszej kulturze przedstawicieli Ukrainy czy Białorusi na klubowej
estradzie pojawili się także przybysze z innych
kontynentów — Afryki, Azji i Ameryki. Wspierani przez sprawującą opiekę nad częścią
artystyczną spotkania mgr Izabelę Kugiel-Abuhasnę, śpiewali kolędy po polsku, co nie
dla wszystkich było łatwym zadaniem. Mimo
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to świetnie sobie radzili. „Cichą noc” odśpiewali też w językach narodowych. Ze sceny
popłynęły również piosenki regionalne, niekiedy połączone z tańcem.
Na wigilijnym stole
nie zabrakło tradycyjnego Fot.: Jan Zych
opłatka. Życzenia studentom i gościom wieczoru
złożył duchowny Kościoła grecokatolickiego wikariusz Adrian Łychacz.
W spotkaniu uczestniczyli
prorektorzy PK — prof. Andrzej Białkiewicz i dr hab.
inż. Jerzy Zając, prof. PK,
dyrektor MCK dr Tomasz
Jeleński oraz kierująca
Działem Współpracy Międzynarodowej mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz.

Obecni byli też przedstawiciele Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

(ps)
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Wiktoria Tomal
na czele URSD

Salon fryzjerski
na WIŚiE

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej
ma nowe władze. Przewodniczącą Uczelnianej
Rady Samorządu została Wiktoria Tomal — absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Wybory władz Samorządu Doktorantów PK poprzedziło pierwsze Walne Zgromadzenie Doktorantów Uczelni. Odbyło się ono 21 października 2019 r.
W jego trakcie doktoranci wybrali swoich przedstaFot.: Jan Zych
wicieli do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
W skład rady weszło 8 doktorantów kształcących się w ramach utworzonej ostatnio Szkoły Doktorskiej PK oraz 8 doktorantów odbywających
studia doktoranckie na wcześniejszych zasadach. Podczas zebrania, które
odbyło się 28 października ubiegłego roku, Uczelniana Rada wyłoniła ze
swego składu zarząd oraz delegatów do struktur uczelnianych.
Nowa przewodnicząca Samorządu Doktorantów PK Wiktoria Tomal
urodziła się w 1995 r. w Busku-Zdroju, gdzie w 2014 r. ukończyła I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (w klasie o profilu biologiczno-chemicznym). W tym samym roku rozpoczęła studia na Politechnice
Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jako specjalność wybrała technologię polimerów. W 2019 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera. Odbyła też studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki AGH.
W swoim dorobku Wiktoria Tomal ma współautorstwo dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A oraz udział w czterech
projektach badawczych (SONATA, TANGO 2, TEAM TECH, POWROTY). Na
międzynarodowych wystawach wynalazków zdobyła w zespole pięć
medali (2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) jako współautor wynalazku zgłoszonego do opatentowania. Prezentacje ustne w języku angielskim
przedstawiła na sześciu konferencjach międzynarodowych. Uzyskała
stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 oraz pięciokrotnie stypendium
rektora PK przyznawane najlepszym studentom.
Prywatnie lubi (jak wielu chemików) zajęcia kulinarne, szczególnie
pieczenie. Chętnie też ogląda filmy współczesne.

Po raz kolejny Politechnika Krakowska na jeden dzień otworzyła wielki salon fryzjerski. 27 listopada ubiegłego roku
studenci zorganizowali akcję „O Włos od Pomocy na PK”.
Podczas akcji oddawano włosy na peruki dla dzieci z chorobą nowotworową. Tym razem gościny darczyńcom i organizatorom przedsięwzięcia udzielił Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, przeznaczając na przeprowadzenie akcji
salę 317.
Spełniając dobry uczynek, można było zyskać elegancką fryzurę, bowiem zaproszenie do udziału w akcji przyjęli najlepsi krakowscy styliści. Oczekiwano, że oferowane
włosy będą miały minimum 30 centymetrów długości, ale
zdarzały się i znacznie dłuższe. Pozyskane w ten sposób
włosy przekazano współorganizatorowi wydarzenia —
Stowarzyszeniu „Mówimy NIEboRAKOWI” w celu wykonania peruk. O akcji informowało wiele lokalnych i ogólnopolskich mediów, w których podkreślano szczytny cel
przedsięwzięcia.

(ps)
Karolina Perlik, członkini Samorządu Studenckiego, jedna z koordynatorek akcji na PK. Fot.: Jan Zych

(ps)

Dyplomy dla rekordzistów
Uroczystość wręczenia dyplomów, odbywająca się 6 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”, miała
tym razem historyczny wymiar. Dyplomy
odebrał bowiem ostatni rocznik, który
rozpoczął studia i ukończył je na Wydziale
Inżynierii Środowiska. Od początku obecnego roku akademickiego jest to już bowiem Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Na fakt ten zwrócił uwagę dziekan
WIŚiE dr hab. inż. Stanisław Rybicki,
prof. PK, otwierając ceremonię.
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Absolwenci wydziału od lat nie mają
problemu ze znalezieniem pracy po studiach, a ponad 90 proc. z nich deklaruje
wykonywanie pracy w wyuczonym zawodzie. Studenci, którzy uczestniczyli
w grudniowej uroczystości, są szczególnie
predestynowani do sukcesu zawodowego,
jako że rocznik ten uzyskał najwięcej w historii wydziału dyplomów z wyróżnieniem.
— Jesteście rekordzistami. Nie było jeszcze
takiego rocznika! — podkreślił dziekan Stanisław Rybicki.

Uczestniczący w ceremonii prorektor
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK podziękowania skierował m.in. do rodziców
absolwentów za to, że zaakceptowali wybór uczelni, jakiego dokonały ich dzieci.
Zaś do samych absolwentów zaapelował,
aby nie zapominali o Alma Mater i wspominali dobre chwile spędzone na Politechnice Krakowskiej.

(ps)
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Politechnika Krakowska w mediach
Radio „Zet”
2 grudnia 2019 r.
Zanieczyszczenie świetlne
to śmiertelne zagrożenie
Temat zanieczyszczenia świetlnego wraca
za sprawą najnowszych badań naukowców
z Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia
Świetlnego Politechniki Krakowskiej na temat wpływu zanieczyszczeń świetlnych na
organizmy wodne. (...) — Zanieczyszczenie
świetlne jest chyba najbardziej rozpowszechnionym zanieczyszczeniem na świecie, ale
najłatwiej da się go uniknąć — skonkludował dr hab. Tomasz Ściężor z Politechniki
Krakowskiej w rozmowie z PAP.

Dziennik Polski 24.pl
7 grudnia 2019 r.
Transport w centrum
na granicy wytrzymałości.
Tramwaje mogą wrócić na
Rynek Główny, ale w tunelach.
Ważne słowa eksperta
Rozmowa. MAREK BAUER z Politechniki Krakowskiej przedstawia, jakie nowe
trasy tramwajowe proponują specjaliści
z tej uczelni. Opowiada o tym, co zobaczył
w powstającym studium dla metra. Podaje także komunikacyjne pomysły na to, by
podróże po Krakowie były szybsze i bardziej komfortowe, mówi m.in. w jaki sposób przebudować rondo Grzegórzeckie.
— Jakie rozwiązanie transportowe jest
Pana zdaniem najbardziej pilne w Krakowie?
— Na wstępie trzeba wspomnieć, że
niebawem pojawi się studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Powinno
dać ono ostateczną odpowiedź na kluczowe pytanie: co jest dla miasta lepsze —
metro czy premetro, czyli w skrócie, tramwaj z nowymi odcinkami tunelowymi.
(...) jego ustalenia będą miały wpływ na
rozwój systemu transportu szynowego,
szczególnie na obszarze śródmieścia, na
kierunku wschód — zachód. Niezależnie
od ustaleń studium, priorytetowa będzie
realizacja trasy tramwajowej wzdłuż Alej
Trzech Wieszczów, a więc również niezwykle potrzebnego połączenia na kierunku północ — południe. Ale nie chodzi
mi tylko o odcinek od Nowego Kleparza
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do placu Inwalidów, o którym się mówi,
tylko o pełną trasę, przekraczającą Wisłę,
a więc wzdłuż ulicy Konopnickiej do ronda
Matecznego, a następnie dalej — wzdłuż
ulicy Kamieńskiego do ulicy Wielickiej.

„Gazeta Krakowska”
9 grudnia 2019 r.
Koło Naukowe ABB —
tu zrealizujesz ciekawe
projekty badawcze z dziedziny
nowych technologii
To inicjatywa skierowana do ambitnych
studentów uczelni technicznych (kierunków takich jak np. informatyka, mechatronika, automatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja), a także
uczniów najstarszych klas średnich szkół
technicznych, które kształcą np. przyszłych
specjalistów od łączności, mechaników,
elektryków i elektroników czy mechatroników. Jeden z projektów — realizowany
w ramach Koła pod opieką Roberta Fiołka
i Artura Zawadzkiego — to „Elektroniczna
proteza ręki sterowana impulsami mięśniowymi” autorstwa Agnieszki Tkaczyk. (...)
— Nad swoim projektem pracowałam około
9 miesięcy. Nie zrealizowałabym go tak szybko bez wsparcia ABB. Opiekunowie cały czas
czuwali nad realizacją projektu, podsuwali
mi ciekawe pomysły. Mogłam też sobie pozwolić na zakup drogich komponentów. To
mi bardzo pomogło — nie kryje Agnieszka
Tkaczyk, studentka trzeciego roku inżynierii biomedycznej na Politechnice Krakowskiej. Jej elektroniczna proteza ręki ma
pomóc ludziom po amputacjach.

Miesięcznik „Forbes”

natka nauki. Absolwentka dwóch kierunków studiów magisterskich — biotechnologii przemysłowej w ochronie środowiska
oraz technologii chemicznej na Politechnice Krakowskiej — i doktorantka drugiego
roku na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej. Jej największym sukcesem jest
opracowanie nowych kompleksów samaru
(pierwiastka chemicznego), które można
wykorzystać jako sensory do nieniszczących badań grubości powłok polimerowych
przy procesie fotopolimeryzacji rodnikowej.
(...) Za swoje dokonania naukowe otrzymała
już 22 nagrody. Wyniki jej badań doczekały
się aż 32 publikacji i już 5 patentów.

Radio „Kraków”
18 grudnia 2019 r.
Badania ruchu za pomocą
teledetekcji powiedziały
coś nowego?
Władze Krakowa powinny nie tylko ograniczyć ruch samochodów w mieście, lecz
także w większym stopniu dotować transport publiczny — w taki sposób prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej, ocenia
wyniki badań samochodów wjeżdżających
do Krakowa. Eksperci metodą teledetekcji
przeprowadzili ponad 100 tys. pomiarów
spalin m.in. na Alejach Trzech Wieszczów
oraz na ulicach Wita Stwosza i Księcia Józefa. Największymi trucicielami okazały się
busy oraz prywatne autobusy. O wynikach
badań pojazdów wjeżdżających do Krakowa z prof. Szaratą rozmawiał Jacek Bańka.

„Forum Akademickie”

Grudzień 2019 r.
Lista „25 przed 25”

9 stycznia 2020 r.
Dr inż. Joanna Ortyl
w gronie 50 pionierów chemii
polimerów

Druga edycja konkursu „25 przed 25” po
raz kolejny pomogła wyłonić najbardziej
przedsiębiorczych młodych Polaków, którzy chcą — i mogą — zmienić świat. Spośród ponad 500 zgłoszeń kapituła konkursu
wybrała 25 osób, które dostały się do finału
wspólnej inicjatywy magazynu „Forbes”
oraz warszawskiego biura McKinsey & Company. (...) Wśród nich jest Monika Topa z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowskiej. Absolutna pasjo-

Dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej znalazła się w gronie pięćdziesięciu badaczy z całego świata, zajmujących
się chemią polimerów, których dorobek zaprezentowało „Polymer Chemistry” — prestiżowe czasopismo naukowe wydawane
przez Royal Society of Chemistry. O pionierach chemii polimerów można przeczytać
w dodatku specjalnym do „Polymer Chemistry” — „Emerging Investigators 2020”.
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Wystawa
plakatu polskiego
14 października —
30 listopada 2019 r.
Krzysztof Dydo jest właścicielem jednej
z największych polskich kolekcji plakatu, a jego życiowy cel, to propagowanie
polskiego plakatu na świecie. Zaproszony przez dr. hab. inż. Zbigniewa Latałę,
prof. PK, kierownika Pracowni Wzornictwa Przemysłowego PK, udostępnił
dzieła czterdziestu czynnych, wybitnych
polskich plakacistów. Studentom, którzy
przybyli na wernisaż wystawy, przekazał
porcję informacji o istocie projektowania
graficznego. Wspominając swoją drogę
kolekcjonera, przyznał, że zaczynał od

zbierania grafiki o zupełnie innych rozmiarach — znaczków pocztowych i etykiet zapałczanych.
Krzysztof Dydo jest człowiekiem zafascynowanym sztuką plakatu. Tematyce tej poświęcił siedem książek. Podczas
wernisażu zachęcał studentów Wydziału Mechanicznego PK, kształcących się
w zakresie wzornictwa przemysłowego,
do spróbowania własnych sił w dziedzinie projektowania graficznego. Przywołał
przykład jednego z największych projektantów plakatu na świecie Jana Lenicy,
który był absolwentem Politechniki Warszawskiej.

Plakat Wiesława Grzegorczyka

(ps)

Architektura sztuki — kolor i forma
27 listopada — 10 grudnia 2019 r.
Architektura sztuki — to hasło przewodnie kolejnej, piątej już wystawy zorganizowanej w listopadzie. Także i tym razem
jest to wystawa zbiorowa, a jej kuratorem jest niezmiennie Joanna Banek. Do
udziału w wystawie zaproszonych zosta-

ło ośmiu artystów: Katarzyna Adamek-Chase, Izabela Apanańska, Piotr Barszczowski (pseudonim Adam Perun),
Mariusz Krawczyk, Przemysław Pokrywka, Agnieszka Półrola, Czesław Romanowski i Anna Wilk. Artyści prezentują prace

różnorodne tematycznie i wykonane
w różnych technikach. Różni ich także
wiek. Łączy natomiast — jakość i dojrzałość, a także kolor i forma, które powiązali
w prezentowanych obrazach.

Czesław Romanowski, „Kompozycja z trójkątami”, olej na płótnie. Po prawej: Przemysław Pokrywka, „Kropla”, olej na płótnie
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Mikołajki 2019
Pularda
Mówiła kiedyś pularda,
że w życiu! Że będzie twarda!
Lecz zmiękła przy niedzieli,
gdy ją przypiekać zaczęli.
Tak kończy zwykle, o zgrozo,
niejeden twardy mafioso.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Podobnie jak w latach poprzednich Samorząd Studencki PK zorganizował zbiórkę pieniędzy na prezenty dla dzieci z ośrodków
opiekuńczo-wychowawczych. Efekt: 31592,91 zł. 6 grudnia obdarowane zostały dzieci w Krakowie, Bochni, Skawinie i Żmiącej.
Zdjęcia: Jan Zych

