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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie 
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Po czasie świąteczno-noworocznym mam przyjemność po-
nownie spotkać się z Państwem na łamach „Naszej Politech-
niki”. Grudzień tradycyjnie wypełniony był wieloma spot-
kaniami przedświątecznymi, na których składaliśmy sobie 
życzenia i snuliśmy plany na najbliższe miesiące. Te plany 
i dyskusje były związane przede wszystkim z wdrażaniem na 
naszej uczelni nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Jeszcze w roku ubiegłym na grudniowym posiedzeniu Se-
natu podjęto uchwałę określającą zasady powołania pierwszej 
Rady Uczelni. Zgodnie z uchwałą, kandydatów do Rady do 
31 stycznia 2019 r. mogą zgłaszać rektor i członkowie Senatu 
PK. Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grud-
nia 2020 r., w jej skład wejdzie 3 członków spośród człon-
ków wspólnoty uczelni, 3 członków spoza wspólnoty uczelni 
oraz przewodniczący Parlamentu Samo rządu Studentów 
PK. Wyboru członków Rady dokona Senat PK. Członkiem 
Rady Uczelni może być osoba, która spełnia warunki określo-
ne w art. 20 ust. 1 „Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zgodnie z ustawą do kom-
petencji Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu 
strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowa-
nie gospodarki fi nansowej uczelni, monitorowanie zarządza-
nia uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopi-
niowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji 
strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych 
w statucie. Jednym z pierwszych zadań Rady na Politechnice 
Krakowskiej będzie z pewnością zaopiniowanie projektu no-
wego statutu, dlatego przewiduję, że Senat PK już w lutym 
br. powinien powołać pierwszą Radę Uczelni.

Wielu z Państwa czeka z pewnością na projekt nowego 
statutu. Mam dobrą wiadomość — zespół, który powołałem 
w październiku ubiegłego roku w celu przygotowania projektu 
statutu, w ostatnich dniach przedstawił jego wstępną wersję. 
Projekt został skierowany do dalszych prac w Senackiej Ko-
misji Statutowej, a społeczności PK zamierzam go przedsta-
wić 25 stycznia 2019 r. na kolejnym spotkaniu poświęconym 
wprowadzeniu nowej ustawy na PK. Wśród planowanych 
tematów prezentacji i dyskusji są m.in.: projekt nowego sta-
tutu PK, propozycje nowej struktury organizacyjnej uczelni 
oraz informacje na temat prowadzenia działalności naukowej 
na PK w ramach nowo zdefi niowanych dyscyplin naukowych. 

Mamy już za sobą proces składania przez pracowników 
oświadczeń o przypisaniu się do dziedziny i dyscypliny nauko-
wej oraz upoważnień do zaliczenia pracownika do liczby pra-
cowników naukowych (tz w. liczby N). Deklaracje dotyczące 
wyboru nowo zdefi niowanych dyscyplin złożyło 876 nauczy-
cieli akademickich, z których 680 zadeklarowało przypisanie 
do 8 przewidywanych do ewaluacji dyscyplin. Taka sytuacja 
jest dla naszej uczelni komfortowa, ponieważ umożliwia 

oparcie struktury organizacyjnej uczelni 
na wydziałach, skupionych wokół dyscy-
plin. Organizując tak wydziały, unikniemy 
trudności związanych z możliwymi roz-
bieżnościami kompetencyjnymi pomiędzy 
radami dyscyplin obejmujących więcej niż 
jeden wydział, jak również pomiędzy dziekana-
mi a przewodniczącymi rad dyscyplin. Dzięki temu 
możliwa będzie spójna polityka kadrowa w zakresie badań i dy-
daktyki, prowadzenie i sterowanie polityką badań naukowych 
w ramach jednej jednostki organizacyjnej, sprawne zarządza-
nie przydzieloną wydziałowi subwencją.

Sprawą szczególnie ważną dla nauczycieli akademickich 
jest — związane z nową ustawą — podwyższenie wynagro-
dzeń, zwłaszcza w grupie asystentów i adiunktów. Od 
1 stycznia br. wysokość pensji będzie dostosowana do wymo-
gów ustawowych, co dla wielu osób oznacza istotny wzrost 
wynagrodzeń. W tym pierwszym etapie podwyżką wyna-
grodzeń zostanie objętych 625 nauczycieli akademickich. 
Po otrzymaniu z MNiSW informacji o wysokości środków 
fi nansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla 
wszystkich pracowników PK niezwłocznie i w porozumie-
niu ze związkami zawodowymi przystąpimy do określenia 
wysokości nowego wyższego uposażenia. Na razie, z końcem 
ubieg łego roku, otrzymaliśmy z MNiSW ofi cjalne potwier-
dzenie przyznania naszej uczelni dotacji na inwestycje — 
ponad 32 mln złotych w formie obligacji Skarbu Państwa.

Proces dostosowywania PK do nowych wymogów usta-
wowych będzie rozłożony w czasie. Na grudniowym posie-
dzeniu Senatu podjęto szereg uchwał w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się w roku akademic-
kim 2019/2020. Prace nad tym obszarem działalności uczelni 
kontynuowane będą także na styczniowym posiedzeniu. Bę-
dzie ono poświęcone również zmianom w strukturze organi-
zacyjnej uczelni.

Zachęcam ponownie do śledzenia naszej strony 
www.reforma.pk.edu.pl i do wyrażania swoich opinii o propo-
nowanych na PK rozwiązaniach. Mogą tam Państwo również 
znaleźć najnowsze akty prawne, np. ostatnie rozporządzenie 
w sprawie sposobu podziału środków fi nansowych na utrzy-
manie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału ba-
dawczego.

Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz 
pierwszy w 2019 r. Jeszcze raz życzę, by nowy rok przyniósł 
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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Jest ich prawie sto tysięcy. Można powiedzieć: cała armia! 
Tylu inżynierów opuściło do tej pory mury Politechniki 
Krakowskiej. To oni, w pierwszych latach powojennych 
podnosili kraj z ruin, przyczyniali się do rozwoju kluczo-
wych branż, często walcząc z absurdami minionego ustroju, 
a dziś uczestniczą w kreowania świata zaawansowanych 
technologii. 

Ludzie sukcesu

Pomyślnie ukończone studia na Politechnice Krakowskiej 
przeważnie otwierają drogę do ciekawej, także dobrze płat-
nej pracy. Promujące od kilku lat uczelnię hasło „PK — Pro-
sta droga do Kariery” to coś więcej niż tylko zgrabny slogan. 
Historia minionych 73 lat — bo tyle już lat liczy Politechni-
ka — dowodzi, że dla wielu absolwentów okres studiów był 
początkiem wspaniałej kariery zawodowej. Zostawali sze-
fami przedsiębiorstw, zakładali świetnie prosperujące fi rmy 
prywatne, osiągali wysokie stanowiska we władzach regionu 
i kraju, osiągali sukcesy w nauce. Są i tacy, którzy zapisali się 
złotymi zgłoskami na innych polach działalności ― jako wy-
bitni artyści i sportowcy. 

Ludwik Bernacki przez prawie 20 lat był dyrektorem 
naczelnym jednej z największych polskich fi rm budowla-
nych — „Naftobudowy”. Mieczysław Markiewicz stanął 
na czele Rafi nerii Nafty „Jedlicze”. Stanisław Zimny kiero-
wał Krakowskim Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych 
KPIS-CRACOVIA. Bożena Czynciel otworzyła, nie tyl-
ko w Polsce, ponad 40 perfumerii fi rmy Sephora. Andrzej 
Lech zorganizował Warszawski Instytut Bankowości i zo-
stał jego prezesem. Ryszard Florek założył i prowadzi fi rmę 
FAKRO, która jest drugim w świecie producentem okien 
dachowych. Tomasz Kowalski był dyrektorem słynnego 
hotelu „Cracovia” w okresie jego świetności. Duży sukces 
jako szef fi rmy budowlanej osiągnął Piotr Skalski. Zwią-
zany z AGH, lecz podkreślający swoje więzi z Politechni-
ką Krakowską prof. Jerzy Engel zdobył uznanie jako jeden 
z twórców wibroakustyki. Prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik 
wprowadziła na Uniwersytet Zielonogórski inżynierię bio-
medyczną. Janusz Sepioł był marszałkiem województwa 
małopolskiego. Józef Lassota został prezydentem Krako-
wa. Gdy utworzono powiat tatrzański, Andrzej Gąsienica-
-Makowski jako pierwszy objął stanowisko starosty. Andrzej 
Bratkowski został ministrem w rządzie Hanny Suchockiej. 

Nasi wychowankowie
60-lecie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej stało się 
okazją do przedstawienia dorobku organizacji, a także spotkania z sześcioma 
postaciami o niezwykłych życiorysach 

LESŁAW PETERS

Z okazji 60. rocznicy powołania do życia Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej członkowie SWPK spotkali się 3 grudnia 
2018 r. w mura ch Alma Mater
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Studiami na PK legitymowali się również wybitni artyści. 
Należeli do nich: malarz Zdzisław Beksiński, malarz i grafi k 
Leszek Dutka oraz piosenkarz, kompozytor i poeta Marek 
Grechuta. Żyją i pracują nadal kompozytor Jan Kanty Paw-
luśkiewicz oraz rysownik i satyryk Andrzej Mleczko. Dzięki 
osiągnięciom sportowym zasłynęli alpejczyk Andrzej Bachle-
da i szablista Wojciech Zabłocki. Do sukcesów piłkarzy Kazi-
mierza Górskiego dołożył swoją cegiełkę Jan Maj jako ówczes-
ny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Przykłady można mnożyć. Wart podkreślenia jest fakt, 
że wielu wychowanków po latach przyznawało, iż znaczący 
wpływ na ich kariery miały studia odbyte na Politechnice 
Krakowskiej. 

U źródeł 

Idea powołania organizacji skupiającej wychowanków po-
jawiła się na Politechnice Krakowskiej stosunkowo wcześ-
nie. Komitet założycielski Stowarzyszenia Wychowanków 
rozpoczął działalność w 1957 roku. Jego pracami kierował 
dr inż. Władysław Muszyński, późniejszy rektor PK. 

Komitet przygotował projekt statutu. Sformułowane 
wówczas podstawowe cele organizacji pozostały aktualne 
do dziś: „skupianie wychowanków PK ze wszystkich okre-
sów istnienia uczelni, stworzenie warunków dla umożli-
wienia łączności koleżeńskiej, podtrzymywanie i rozwijanie 
wyniesionych z uczelni zasad etyki zawodowej, utrzymy-
wanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, utrzymywanie 
łączności wychowanków z własną uczelnią i jej władzami 
oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie całokształtu tradycji 
związanych z uczelnią”. 

Formalne powołanie do życia SWPK nastąpiło 6 grudnia 
1958 r. podczas zebrania, które odbyło się w sali Wojewódzkie-
go Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Krakowie. 
W spotkaniu wziął udział ówczesny rektor PK prof. Bronisław 
Kopyciński. Pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia 
został dr inż. Władysław Muszyński. 

W 60. rocznicę tego wydarzenia SWPK zorganizowało 
konferencję pod hasłem „6 dekad, 6 dróg do sukcesu”. Odby-
ła się ona 3 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej pawilonu 
„Kotłownia”. Podczas tego jubileuszowego spotkania referaty 

wygłosiło sześciu wychowanków PK, laureatów Złotej Księgi 
Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy spotka-
nia wysłuchali sześciu opowieści o różnych drogach do zawo-
dowego i życiowego sukcesu. 

Z inżyniera — dziennikarz

Jan Forowicz, absolwent Wydziału Mechanicznego, jest dzien-
nikarzem i publicystą. Był jednym z pierwszych szefów stu-
denckiego radia Politechniki Krakowskiej „Nowinki”. Do Zło-
tej Księgi został wpisany w 2008 r. 

Osobą, która pchnęła go w stronę dziennikarstwa, był rek-
tor PK prof. Bronisław Kopyciński. A było tak. Pierwszy rok 
studiów Jan Forowicz zaliczył na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach. Gdy chciał przenieść się na Politechnikę Krakowską, 
przyszedł z podaniem do sekretariatu rektora. Został wów-
czas przez prof. Kopycińskiego zaproszony na rozmowę. Gdy 
wspomniał o jakieś swojej publikacji, rektor rzucił myśl powo-
łania na PK pisma podobnego do wydawanego przed wojną 
na Politechnice Lwowskiej. 

Inicjatywa rektora Kopycińskiego zaowocowała opubliko-
waniem kilku numerów uczelnianej gazetki. Jej historia była 
krótka, jednak Jan Forowicz nie utracił kontaktu z dzienni-
karstwem. Zaangażował się w prace rozpoczynającego dzia-
łalność przy ulicy Bydgoskiej studenckiego radia „Nowinki”. 
Swoje wspomnienia z tego okresu zawarł w wydanej w 2007 r. 
i wznowionej ostatnio broszurze. Ukończywszy studia na 
Wydziale Mechanicznym, obronił pracę dyplomową z wy-
nikiem dobrym (przewodniczącym komisji był prof. Michał 
Życzkowski), jednak nie podjął pracy zgodnej ze zdobytym 
wykształceniem. Pochłonęło go dziennikarstwo. 

Dzięki nawiązanym podczas studiów kontaktom został 
redaktorem studenckiego czasopisma „Politechnik”. Później 
w Wydawnictwie Czasopism Technicznych NOT powierzo-
no mu stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Temat 
― Wynalazczość i Racjonalizacja”. Kolejnym etapem kariery 
zawodowej była praca w dzienniku „Rzeczpospolita”, z któ-
rego trafi ł do „Polski Zbrojnej”, ukazującej się w tym czasie 
jako gazeta codzienna. Był publicystą i sprawozdawcą parla-
mentarnym. Po roku 1989 uczestniczył w kreowaniu nowego 
wizerunku polskiego parlamentu, przez pewien czas także 
jako prezes Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych. Jeszcze 
jedną jego przygodą dziennikarską było reaktywowanie po 

Jan Forowicz, redaktor

Prezesi Stowarzyszenia Wychowanków 

Politechniki Krakowskiej 

1958–1960  dr inż. Władysław Muszyński 
1960–1970  dr inż. Czesław Mrowec 
1970–1978  prof. Zbigniew Pałasiński 
1978–1995  prof. Jan Broś 
1995–1998  prof. Tadeusz Broniewski 
1998–2001  dr inż. Ryszard Moszumański 
2001–2005  mgr inż. Jerzy Noworyta 
2005–2009  mgr inż. Jerzy Malec 
2009–2013  mgr inż. Jerzy Noworyta 
2013–2017  mgr inż. Wojciech Rieger 
2017–   mgr Izabela Paluch 
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latach przerwy miesięcznika „Polska”, którego został redak-
torem naczelnym.

Podczas sesji jubileuszowej SWPK Jan Forowicz mówił 
o wielu radościach, jakie dało mu dziennikarstwo. Jednak 
swoje wystąpienie kończył smutną refl eksją na temat upadku 
dziennikarstwa. 

Robię to, co lubię 

Małgorzata Ciesielska, absolwentka Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska, to wykładowca akademicki z wieloletnią praktyką 
w branży inżynierii środowiska, w sektorze komunalnym 
i przemysłowym, obecnie związana z Centrum Transferu 
Technologii PK. Do Złotej Księgi Wychowanków PK została 
wpisana w 2008 r. 

Już w szkole podstawowej wyróżniała się ponadprzecięt-
ną aktywnością. Grała na skrzypcach, recytowała wiersze na 
akademiach, występowała w teatrzyku szkolnym (m.in. w roli 
Klary w „Ślubach panieńskich” Fredry). Ukończyła też szkołę 
muzyczną. 

Uzdolnienia wskazywały, że powinna zostać pianistką, 
aktorką, malarką lub pisarką. Ona jednak chciała zostać… 
marynarzem. A konkretnie: pierwszym ofi cerem nawigacyj-
nym. Cóż, kiedy w tym czasie, gdy zdawała maturę, Wyższa 
Szkoła Morska w Gdyni nie przyjmowała kobiet. Ciesielska 
postanowiła więc rozpocząć studia na politechnice. Swoją de-
cyzją zaszokowała rodzinę. Mama prorokowała: ― Nawet jeśli 
się dostaniesz, wyrzucą cię na pierwszym roku. 

Pięć lat na Politechnice Krakowskiej przyniosło jej w 1979 r. 
tytuł magistra inżyniera. Miała jednak świadomość, że musi 
się nadal kształcić. Uzyskawszy stypendium rządu francu-
skiego, udała się na Uniwersytet Technologiczny Lille 1 we 
Francji, gdzie uzyskała międzynarodowy tytuł MBA. Praco-
wała najpierw w fi rmach krajowych, by następnie rozpocząć 
karierę w korporacjach zagranicznych, kolejno:  fi ńskiej, fran-
cuskiej (gdzie spędziła 15 lat) i amerykańskiej. 

Rekapitulując podczas konferencji SWPK dorobek swego 
życia, Małgorzata Ciesielska przyznała, że wszystkie jej wy-
bory były podyktowane uczuciami. Naukę gry na skrzypcach 
podjęła z miłości do muzyki. Pasja do literatury i dramatu skie-
rowała ją na scenę teatralną (doświadczenia aktorskie przy-
dały się później podczas wystąpień na różnych spotkaniach 

i konferencjach). Decyzja o podjęciu studiów na Wydziale In-
żynierii Środowiska podyktowana była miłością do natury. Zaś 
studia w Lille stanowiły owoc miłości do języka francuskiego. 

Nawet zainteresowania zawodowe miały podłoże uczu-
ciowe, przekonywała gości jubileuszu SWPK Małgorzata 
Ciesielska. W szczególności fascynacja ideą szczelinowania 
hydraulicznego i pozyskiwania gazu z łupków sprawiła, że 
Ciesielska w 2011 r. zorganizowała w Brukseli seminarium, 
podczas którego przekonywała oponentów z Parlamentu Eu-
ropejskiego, że wydobywanie gazu z łupków nie musi szko-
dzić środowisku.  

Swój przepis na sukces Ciesielska ujęła tak: ― Zawsze robię 
to, co lubię, a to, co robię, kocham. I dodała: — Jeśli ktoś mówi, że 
coś jest niemożliwe, to proszę, żeby mi nie przeszkadzano, bo ja to 
właśnie zamierzam zrobić. 

Kreując przemysł 4.0

Stefan Życzkowski, absolwent Wydziału Mechanicznego, jest 
przedsiębiorcą, innowatorem, właścicielem fi rmy „Astor”. Zo-
stał wpisany do Złotej Księgi Wychowanków PK w 2012 r.

Od dzieciństwa interesował się programowaniem kompu-
terów osobistych. Mając w 1982 r. dostęp do komputera do-
mowego Commodore 64, napisał swoją pierwszą grę. Gdy rok 
później ojciec kupił mu ZX Spectrum, zaczął tworzyć kolejne 
gry. Jedną z nich opublikował w Krajowej Agencji Wydawni-
czej, zarabiając wtedy swoje pierwsze pieniądze. 

Firmę „Astor” założył, będąc na III roku studiów, wspólnie 
z bratem Karolem, który dziś jest profesorem UJ. Ich kapitał 
założycielski wynosił 100 dolarów. Młodszym czytelnikom 
należy wyjaśnić, że było to w czasach, gdy przeciętnie zara-
biało się około 25 dolarów miesięcznie. Firmę na starcie two-
rzyło dwu pracowników. Dziś „Astor” zatrudnia 140 osób, ma 
80 mln złotych rocznie obrotu i nadal się rozwija. ― Naszą mi-
sją jest unowocześnianie przemysłu polskiego i wspieranie rozwoju 
ludzi, z którymi współpracujemy — powiedział Stefan Życzkow-
ski podczas konferencji SWPK.  

Domeną działalności „Astora” są trzy branże: automaty-
zacja, robotyzacja i cyfryzacja. Firma silnie zaangażowała się 
w kreowanie przemysłu 4.0. Na ten temat w 2016 r. przygo-
towano w fi rmie trzy raporty (dwa w języku polskim, jeden 
po angielsku), które umieszczono na stronie internetowej. 

Stefan Życzkowski, innowatorMałgorzata Ciesielska, przedsiębiorca
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Opracowania wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko 
w kraju, wiele pobrań pochodzi z państw Europy Zachodniej.

Główną ideą, która przyświeca Stefanowi Życzkow-
skiemu, jest wprowadzanie w Polsce najnowocześniejszych 
technologii produkcji, aby rodzimy przemysł był efektywny 
i mógł konkurować na rynkach międzynarodowych. Celowi 
temu służy m.in. stała wystawa robotyki Astor Technology 
Park w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 29. W ramach Akade-
mii Astor przeszkolono ponad 11 tys. inżynierów. W ciągu 
30 lat fi rma sprzedała ponad 50 tys. instalacji. 

Występując na spotkaniu jubileuszowym SWPK, Stefan 
Życzkowski przedstawił 10 swoich zasad prowadzenia bizne-
su. Mówił, że: biznesu nie da się robić w pojedynkę; konku-
rencja rozwija i hartuje, a jej brak degraduje; najtańszy zawsze 
wypada z rynku; fi rmę można rozwijać tylko na uczciwych 
zasadach; należy być lojalnym wobec pracowników; warto in-
westować w wiedzę i w kadrę. 

Inżynieria i dyplomacja z koszykówką w tle 

Marek Paszucha, absolwent Wydziału Budownictwa Wodne-
go, to były wiceprezydent Krakowa, ambasador RP, a także 
działacz i sędzia koszykarski. Do Złotej Księgi Wychowanków 
PK został wpisany w 2014 r. 

Na jego życie złożyły się trzy mocno ze sobą splecione 
nurty: rodzina, praca zawodowa na fundamencie studiów na 
PK i sport. Swoją fi lozofi ę życiową Marek Paszucha formułuje 
w następujący sposób: wyciągajmy wnioski z wczoraj, myśl-
my, co robić dzisiaj i co z tego wyniknie dla nas jutro. Dodaje 
jeszcze: nie dajmy się zdominować dniowi dzisiejszemu, bez-
władności czasu.  

Bardzo sobie chwali wybór studiów na PK. Uważa, że rów-
nie dobrym wyborem było zaangażowanie się w sport i znale-
zienie w nim swojego miejsca. ― W decydującym stopniu wpłynęło 
to na przemianę nieśmiałego, niezbyt sprawnego chłopca w mężczyznę 
łatwo podejmującego decyzje, sprawnie poruszającego się po świecie — 
powiedział podczas spotkania jubileuszowego SWPK.    

Studia ukończył 60 lat temu, w tym czasie gdy powstawało 
Stowarzyszenie Wychowanków, ale dyplom uzyskał dopiero 
w 1960 r., ponieważ ― jak mówi — zaistniała różnica zdań na te-
mat podstaw mechaniki teoretycznej pomiędzy nim a prof. Ja-
nem Koreckim. Pracę podjął w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji. Zarobki były bardzo skromne, a dy-
rektor przedsiębiorstwa stwierdził, że nie może młodemu pra-
cownikowi podnieść pensji. Pomógł jednak uzyskać pół etatu 
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

Ta praca otworzyła przed Markiem Paszuchą drogę do 
funkcji zastępcy generalnego projektanta krakowskiego ze-
społu miejskiego w Biurze Rozwoju Krakowa. Został też peł-
nomocnikiem prezydenta miasta ds. budowy wodociągu na 
Rabie. Pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej, został 
w latach 1986–1990 wiceprezydentem Krakowa. 

Od 15. roku życia grał w koszykówkę. Nie miał zadatków 
na wybitnego zawodnika, ale okazał się świetnym arbitrem. 
Już w wieku 25 lat został sędzią międzynarodowym. W tej roli 
pojechał na olimpiadę i na mistrzostwa świata. 6 razy sędzio-
wał fi nał klubowego Pucharu Europy. Po ukończeniu 50. roku 
życia zakończył sędziowanie na boisku i przez kolejne 20 lat 
był komisarzem technicznym Międzynarodowej Federacji Ko-
szykówki FIBA. 

Doświadczenia sportowe sprawiły, że po przełomie 1989 r. 
został najpierw wiceprezesem Urzędu Sportu i Turystyki, 
a następnie ministrem w rządzie Hanny Suchockiej. Wiedząc 
o międzynarodowym doświadczeniu Marka Paszuchy, mini-
ster spraw zagranicznych Andrzej Olechowski zaproponował 
mu w 1994 r. funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomoc-
nego RP w Malezji. Tak zaczęła się trwająca siedem i pół roku 
praca w dyplomacji. Do stanowiska ambasadora w Malezji do-
szła jeszcze akredytacja w Brunei Darussalam, małym kraju 
rządzonym przez najbogatszego człowieka świata. Przez ostat-
nie 2 lata pracy na placówce w Kuala Lumpur Paszusze przy-
padła w udziale funkcja dziekana korpusu dyplomatycznego. 

Występując na jubileuszowej konferencji SWPK, Marek Pa-
szucha zaapelował do swojej macierzystej uczelni, by pokusiła 
się o opracowanie wizji Krakowa za 30 lat. Przekonywał, że żad-
na inna krakowska uczelnia ― może poza Uniwersytetem Jagiel-
lońskim — nie jest zdolna do przygotowania tego typu prognozy.

Na szczytach świata

Piotr Śliwiński, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej, to 
przedsiębiorca, podróżnik i zdobywca niemal wszystkich 
szczytów należących do Korony Ziemi. Został wpisany do 
Złotej Księgi Wychowanków PK w 2018 r. 

Marek Paszucha, ambasador Piotr Śliwiński, podróżnik
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Mile wspomina lata studiów na Politechnice Krakowskiej. 
To tu miał okazję spożytkować swój nieprzeciętny talent orga-
nizatorski, działając w samorządzie studenckim. Włączywszy 
do współpracy kolegów i instytucje miejskie, zdołał istotnie 
podnieść bezpieczeństwo na Osiedlu Domów Studenckich 
PK w Czyżynach, nawiedzanym w tamtych czasach przez 
chuliganów. Doprowadził też do zorganizowania rajdu 
PK z bazą w Zakopanem, co nie udało się jego poprzednikom. 

W czasie studiów przyszło też zamiłowanie do dalekich 
podróży. Gdy więc zdobył dyplom, wyruszył w świat. Pod-
czas tej eskapady, która trwała rok, zwiedził wszystkie stany 
USA (łącznie z Alaską i Hawajami), a potem przez Australię, 
Chiny, Indie, Iran, Turcję i Bułgarię wrócił do Krakowa. Tym 
samym po raz pierwszy okrążył kulę ziemską. Do tej pory zro-
bił to 12 razy, za każdym razem nie planując z góry trasy wy-
prawy, nie korzystając z map, kierując się przede wszystkim 
ciekawością świata. 

Podczas wypraw cieszą go szczególnie spotkania z ludź-
mi. Aby łatwiej nawiązywać kontakty, upodabnia się nieraz 
do mieszkańców odwiedzanych krajów, ubierając się w miej-
scowe stroje. Zapuszcza się w rejony dalekie od szlaków tury-
stycznych. Podróżuje spontanicznie. 

W 2009 r., podczas czwartej podróży dookoła świata, spo-
tkał pasjonata gór Jacka Jaśniewskiego, który przekonał go do 
wejścia na Mount Blanc. Rok później obaj wspięli się na naj-
wyższy szczyt Afryki Kilimandżaro, a w 2011 r. zdobyli Acon-
caguę, najwyższą górę Ameryki Południowej. W efekcie na-
rodził się pomysł zdobycia Korony Ziemi ― najwyższych gór 
wszystkich kontynentów. Mount Everest zostawili na 2018 r., 
na który przypadło stulecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, a także 40-lecie wyboru polskiego kardynała na pa-
pieża i zdobycia Everestu przez pierwszego polskiego wspi-
nacza — Wandę Rutkiewicz. Wszedł na szczyt w dniu swoich 
urodzin. Jego reminiscencje z tego wydarzenia publikujemy 
w niniejszym numerze na s. 27–28. 

Ocalić tradycje Podhala

Jan Karpiel-Bułecka, absolwent Wydziału Architektury, zdo-
był popularność jako muzyk, śpiewak, tancerz i gawędziarz, 
popularyzator folkloru góralskiego, ale pozostaje też czyn-
nym architektem. Do Złotej Księgi Wychowanków PK został 
wpisany w 2008 r. 

Swoje wystąpienie na jubileuszowym spotkaniu SWPK za-
czął od ujmującego wyznania: ― W miarę postępujących lat, 
ubywających włosów, przybywającej siwizny i obolałych gnatów 
coraz większą miłością darzę swoją Alma Mater. — Jan Karpiel-
-Bułecka przypomniał, że przez pewien czas był także pra-
cownikiem Politechniki Krakowskiej, gdy w Zakopanem 
funkcjonowała Pracownia Regionalna PK. Inwentaryzował 
i ratował zabytki budownictwa podhalańskiego. Potem 
skoncentrował się na prowadzeniu własnej działalności pro-
jektowej. 

Urodził się w umuzykalnionej rodzinie. Ojciec był zna-
nym skrzypkiem i zbieraczem nut z utworami regionalnymi. 
Matka występowała z zespołem Klimka Bachledy. Jan od naj-
młodszych lat grał w rodzinnej kapeli. Ponad 30 lat występo-
wał w Regionalnym Zespole im. Klimka Bachledy. Sam zało-
żył kapelę „Zakopiany”, która cieszy się uznaniem fachowców 

jako jedna z najwybitniejszych formacji kultywujących muzy-
kę Karpat, w szczególności Podhala, ocalając ją od zapomnie-
nia. W 2000 r. „Zakopiany” zostały wyróżnione Nagrodą im. 
Oskara Kolberga. 

Artysta jest mistrzem skrzypiec. Wirtuozersko gra także 
na instrumentach pasterskich regionu Podhala: dudach, pisz-
czałkach pojedynczych i podwójnych, trombitach. Ponadto 
zajmuje się wytwarzaniem tych instrumentów, wzorując się 
na egzemplarzach zachowanych w Muzeum Tatrzańskim 
i posiadanych we własnych zbiorach. 

Na uwagę zasługuje też współpraca Jana Karpiela-Bułecki 
z wybitnymi twórcami spoza kręgu muzyki ludowej. Współ-
pracował m.in. z kwartetem jazzowym Zbigniewa Namy-
słowskiego, ze Zbigniewem Preisnerem, wspólnie z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Śląskiej odbył tournèe po Hiszpa-
nii. Prosto z jubileuszowego spotkania SWPK udał się ze swo-
im zespołem do Katowic na odbywający się tam szczyt kli-
matyczny, aby wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną 
Polskiego Radia w Katowicach wykonać „Krzesanego” Woj-
ciecha Kilara. 

Jednak nie o własnych sukcesach mówił Karpiel-Bułecka 
podczas konferencji jubileuszowej w „Kotłowni”. Swoją gawę-
dę poświęcił kulturze Podhala, zarówno tej, która przejawia się 
w muzyce, jak i obecnej w postaci zabytków architektury. Na 
swoisty spacer muzyczno-architektoniczny po regionie, ilus-
trowany wieloma zdjęciami, wyruszył prezentując w pierw-
szej kolejności legendę Podhala ― Jana Krzeptowskiego-
-Sabałę i jego chałupę z końca XVIII wieku, stojącą do dziś na 
Krzeptówkach. 

Prawie 300 nazwisk

Piękną inicjatywą łączenia ludzi i podtrzymywania więzi 
uczelni z jej absolwentami nazwał działalność Stowarzysze-
nia Wychowanków PK przybyły na konferencję jubileuszową 
rektor PK prof. Jan Kazior. Składając stowarzyszeniu podzię-
kowania za prowadzoną działalność, rektor wyraził zadowo-
lenie z faktu, że szeregi SWPK zasila coraz więcej młodych 
absolwentów. 

Jan Karpiel-Bułecka, artysta
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Żyła złota

W wybitnych wychowankach, odnoszących sukcesy zawodo-
we i związane z osobistymi pasjami, drzemie olbrzymi poten-
cjał. Dla uczelni, która ich wykształciła, powinni oni być żyłą 
złota. Czy są? 

To pytanie podczas jubileuszowej sesji SWPK postawił 
prof. Leszek Wojnar, przewodniczący Kapituły Złotej Księ-
gi Wychowanków PK. Odpowiedź brzmiała: „Nie do koń-
ca”. Prof. Wojnar dodał jednak optymistycznie, że dojrzewa 
myśl, iż uczelnia powinna zacieśniać więzi ze swoimi wycho-
wankami. Warto szczycić się wybitnymi absolwentami, bo 
to może przyciągnąć lepszych studentów. Młodzież chętnie 
wybiera te uczelnie, które wydały absolwentów odnoszących 
sukcesy. A lepsi studenci dla pracodawców oznaczają szansę 
pozyskania lepszych pracowników.   

Prof. Leszek Wojnar zwrócił uwagę, że kontakty z wy-
chowankami dają szansę na lepsze dopasowanie progra-
mów kształcenia do potrzeb gospodarki. Otwierają także 
drogi do prowadzenia wspólnych badań, jeśli byli studenci 
zajmują wysokie stanowiska w zatrudniających je przedsię-
biorstwach. Dziś, gdy w staraniach o granty fi rmy potrzebu-
ją partnerów uczelnianych, warto 
szukać kontaktów z byłymi stu-
dentami. Łącząc siły, można bar-
dzo dużo osiągnąć, przekonywał 
przewodniczący Kapituły Złotej 
Księgi. 

Jubileuszowe, czysto ceremo-
nialne, wydawać by się mogło, 
spotkanie, stało się okazją do za-
prezentowania ciekawych postaci 
z grona wychowanków Politech-
niki Krakowskiej i stanowiło do-
skonały przykład dla dzisiejszych 
studentów. Przyniosło także re-
fl eksje na temat dróg dalszego 
rozwoju uczelni. 

Zdjęcia: Jan Zych

Z 60-leciem Stowarzyszenia Wychowanków PK zbiegł się 
jubileusz 20-lecia Złotej Księgi Wychowanków PK. W ciągu 
tych 20 lat wpisano do niej prawie 300 nazwisk najbardziej 
wyróżniających się postaci. Mówiła o tym w swoim wystąpie-
niu prezes SWPK Izabela Paluch.

Przypomniała ona, że w początkowym okresie istnienia do 
SWPK należało kilkadziesiąt osób. Dziś stowarzyszenie zrzesza 
około 1600 członków; z tego grona około 500 czynnie udziela się 
w życiu organizacji. Izabela Paluch przypomniała okoliczności 
powstania SWPK i przedstawiła główne nurty jego działalno-
ści. Należą do nich: zjazdy wychowanków i laureatów Złotej 
Księgi, bale karnawałowe Politechniki, spotkania wigilijne 
i wielkanocne oraz Zaduszki (organizowane przez Koło Senio-
rów — Absolwentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK). 

Najnowszą inicjatywą jest program mentorski „Don’t Stop. 
Go Top!”, służący wsparciu studentów, doktorantów, młodych 
pracowników nauki i absolwentów PK do 35. roku życia w ich 
rozwoju osobistym, zawodowym i naukowym. Program ten 
jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.

Prezes SWPK Izabela Paluch w towarzystwie rektora PK —
prof. Jana Kaziora

Przewodniczący Kapituły 
Złotej Księgi Wychowan-
ków PK prof. Leszek Wojnar

Kapituła Złotej Księgi 

Wychowanków Politechniki Krakowskiej

Przewodniczący:
prof. Leszek Wojnar 

Członkowie: 
prof. Wacław Celadyn 
mgr inż. Józef Lassota 
mgr inż. Jerzy Malec 
prof. Leszek Mikulski 
mgr Izabela Paluch 
prof. Krystyna Wieczorek- Ciurowa 

Jubileuszowe spotkanie wychowanków wzbogacili muzycznie 
członkowie zespołu Jana Karpiela-Bułecki
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INFORMACJE

REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK
19 grudnia 2018 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:

• wyboru uczelni przygotowujących opinię 
dotyczącą wniosku o nadanie prof. Antonio 
Molinariemu tytułu doctora honoris causa PK;

• zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej;

• wyboru przedstawicieli Samorządu Stu-
denckiego w komisjach dyscyplinarnych; 

• wyboru przedstawicieli Samorządu Dokto-
rantów w komisjach dyscyplinarnych;

• dostosowania uchwały 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 aka-
demickim 2019/2020 do wymagań określo-
nych w „Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce”;

• dostosowania uchwały nr 29/d/05/2018 w spra-
wie zasad przyjęć laureatów i fi nalistów olim-
piad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu 
określonej dziedziny wiedzy na I rok stacjonar-
nych i niestacjonarnych studiów I stopnia, roz-
poczynających się w latach akademickich: 
2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do wymagań 
określonych w „Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;

• zasad przyjmowania laureatów konkursów 
międzynarodowych oraz ogólnopolskich na 
I  rok stacjonarnych i niestacjonarnych stu-
diów I stopnia, rozpoczynających się w  la-
tach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 i 2022/2023;

• zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-
-fi nansowym na 2018 r.;

• projektu planu rzeczowo-fi nansowego na 
2019 r.;

• stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przy-
chodu ze stosunku pracy pracowników PK;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
PK w zakresie robót budowlanych i projekto-
wych oraz w planie na 2018 r. i 2019 r.;

• wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną słu -
żebnością przejazdu i przechodu nieruchomo-
ści gruntowej, położonej w Krakowie, jednost-
ka ewidencyjna Nowa Huta, obręb  6,  składa-
jącej się m.in. z działki nr 21/104, stanowiącej 
własność PK;

• sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 76 z 29 listopada 2018 r. 

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjo-
narne i niestacjonarne studia I i II stopnia, roz-
poczynające się w semestrze letnim roku akade-
mickiego 2018/2019.
Zarządzenie nr 77 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie 
opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia roz-
poczynające się na Politechnice Krakowskiej w se-
mestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.
Zarządzenie nr 78 z 3 grudnia 2018 r. uchylają-
ce zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie 
sposobu ustalania wysokości opłaty za postępo-
wanie związane z przyjęciem na studia wyższe.
Zarządzenie nr 79 z 7 grudnia 2018 r. zmie-
niające zarządzenie w sprawie wzorów do-
kumentów rekrutacyjnych, wymaganych od 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 
I  rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
I  i  II  stopnia, rozpoczynających się w roku aka-
demickim 2018/2019.

KRONIKA
15 grudnia 2018 r. — 14 stycznia 2019 r.

17 XII    Otwarcie nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki 
w Krakowie.

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

Świąteczny bowling rektorów i spotkanie opłatkowe ze sportowcami, 
organizowane co roku przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Klub Uczel-
niany Akademickiego Związku Sportowego PK.

18 XII    II Dzień Mobilności na Politechnice Krakowskiej zorganizowa-
ny przez Samorząd Studencki PK, IAESTE Cracow PK oraz ESN PK Kraków.

Spotkanie opłatkowe Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK.

19 XII    Uroczyste przedświąteczne spotkanie władz uczelni, człon-
ków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.

Spotkanie opłatkowe studentów niepełnosprawnych, zorganizowane 
przez Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych krakowskich uczelni.

Przedświąteczne spotkanie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Uroczysty koncert wigilijny zorganizowany z okazji obchodów 100-lecia 
niepodległości w gmachu Politechniki Warszawskiej przez Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa i Politechnikę Warszawską. Kolędy i pasto-
rałki wykonały połączone chóry akademickie politechnik: Warszawskiej, 
Poznańskiej, Gdańskiej, Krakowskiej i Rzeszowskiej.

19 XII — 17 I    Wystawa prac Krystyny Malinowskiej pt. „Coś osobi-
stego. Transgresja własnego ja” w Galerii PK „Kotłownia”

20 XII    Spotkanie opłatkowe Parlamentu Samorządu Studenckiego PK.

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

10 I    10. edycja Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników 
Wydziału Inżynierii Lądowej w Spytkowicach.

12 I    Spotkanie uczestników wypraw mostowych „Słowacja i Czechy —
nieznani sąsiedzi 2018 ” i „Japonia 2018” połączone z otwarciem wystawy 
fotografii Jana Zycha w Galerii PK „Gil”.

Pierwszy etap konkursu „O Złoty Indeks PK” przeprowadzony on-line na 
platformie e-learningowej.

Opracowała: Renata Dudek

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 14 z 29 października 2018 r. 

w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na po-
siedzeniu w dniu 24 października 2018 r.
Komunikat nr 15 z 8 listopada 2018 r. w spra-
wie ustanowienia 12 listopada 2018 r. dniem 
wolnym od pracy.
Komunikat nr 16 z 29 listopada 2018 r. w spra-
wie uchwał Senatu PK podjętych na posiedze-
niu w dniu 28 listopada 2018 r.
Komunikat nr 17 z 7 grudnia 2018 r. w sprawie 
dni wolnych od pracy w 2019 r.

Polecenia służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 3 z 9 października 

2018 r. w sprawie prac bilansowych za 2018 r.
Polecenie służbowe nr 4 z 24 października 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia praktycz-
nego sprawdzenia organizacji oraz warunków 
ewakuacji ludzi z budynków Politechniki Kra-
kowskiej na wypadek zagrożenia.
Polecenie służbowe nr 5 z 16 listopada 2018 r. 

w sprawie uruchomienia i zachowania ciągłości 
działania Stałego Dyżuru Politechniki Krakowskiej.
Polecenie służbowe nr 6 z 27 listopada 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowania 
ALFA.

Komunikaty kanclerza PK
Komunikat nr 4 z 21 listopada 2018 r. w spra-
wie sporządzania planów zamówień publicz-
nych na dostawy i usługi na rok 2019.
Komunikat nr 5 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie 
identyfi katorów uprawniających do wjazdu i par-
kowania na terenie Politechniki Krakowskiej.
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PK zasłużona 
dla wynalazczości 
Politechnika Krakowska została wyróżniona 
odznaką honorową „Za Zasługi dla Wyna-
lazczości”, nadaną przez prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego. Odznakę 
odebrał rektor PK prof. Jan Kazior podczas 
uroczystości zorganizowanej 26 listopada 
2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Uroczystość była częścią obchodów 
100. rocznicy utworzenia Urzędu Paten-
towego Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustanowienia ochrony własności przemy-
słowej w Polsce i zawodu rzecznika paten-
towego. Wręczenia dokonał wiceminister przedsiębiorczości i technolo-
gii Marcin Ociepa w towarzystwie prezes Urzędu Patentowego RP Alicji 
Adamczak.  

Z krakowskich uczelni odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości” otrzyma-
li jeszcze: Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Własności Intelektualnej 
UJ (niezależnie) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

(R.)

Fot.: Jan Zych

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim 
w Warszawie 4 grudnia 2018 r. wręczone 
zostały nagrody generalnego konserwatora 
zabytków i Polskiego Komitetu Narodowego 
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
i Miejsc Historycznych (ICOMOS). Nagro-
dzono również laureatów przeznaczonego 
dla studentów szkół wyższych Konkursu 
PKN  ICOMOS im. Profesora Jana Zachwa-
towicza. W gronie osób uhonorowanych 
znaleźli się wychowankowie Politechniki Kra-
kowskiej. Uroczystość została poprzedzona 
konferencją naukową pt. „Adaptacja zabyt-
kowych budynków użyteczności publicz-
nej do współczesnych funkcji i programów 
użytkowych”, zorganizowaną w stulecie pań-
stwowych służb konserwatorskich w Polsce.

W Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora 
Jana Zachwatowicza od lat biorą udział stu-
denci — autorzy prac magisterskich o te-
matyce związanej z zagadnieniami ochrony 
dziedzictwa kulturowego. W rozstrzygniętej 
w listopadzie 2018 r. kolejnej jego edycji jury 
przyznało I nagrodę aż w trzech kategoriach. 
Za najlepszą pracę dyplomową w kategorii 
„ochrona krajobrazu kulturowego, zabyt-
kowych parków i ogrodów” została uzna-
na praca studentki architektury krajobrazu 
na PK Karoliny Kopryni pt. „Rewaloryzacja 
miasta-ogrodu — szpital specjalistyczny 

im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”, 
obroniona w 2017 r. (Za wartościową uznali 
ją również jurorzy Nagród Miasta Krakowa, 
przyznając w październiku 2018 r. wyróżnie-
nie, o czym pisaliśmy w numerze 12 z 2018 r. 
„Naszej Politechniki”). Dwie równorzęd-
ne I nagrody w pozostałych kategoriach 
odebrali Tanita Ciesielska, absolwentka 
ASP w Krakowie oraz Łukasz Erdmański ab-
solwent Politechniki Łódzkiej. 

Prestiżową Nagrodę im. prof. Jana Za-
chwatowicza otrzymał znany architekt 
i badacz architektury, ceniony autor książek 

Nagrody ICOMOS dla absolwentów PK

Karolina Koprynia (w środku) wraz z promotorami — Anną Staniewską i Zbigniewem Myczkow-
skim z Instytutu Architektury Krajobrazu PK podczas uroczystości w Arkadach Kubickiego. 
Fot.: Jadwiga Środulska-Wielgus

Kolęda „Wśród nocnej ciszy” otworzyła krótki występ 
Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej pod 
dyrekcją Marty Stós, poprzedzający opłatkowe spo-
tkanie, które odbyło się w Sali Senackiej PK 19 grud-
nia 2018 r. Gościem spotkania był proboszcz parafii 
św. Floriana ks. prałat Grzegorz Szewczyk. Od me-
tropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego ksiądz prałat przekazał życzenia zdro-
wia, pokoju i Bożego błogosławieństwa na święta 
Bożego Narodzenia i na cały nadchodzący rok. Rek-
tor prof.  Jan Kazior w krótkim wystąpieniu nawiązał 
do wyzwań, przed jakimi PK stanęła w roku ubieg-
łym. Za wysiłek włożony w rozwój uczelni dziękował 
wszystkim pracownikom. Życzył radosnych świąt, 
a w nadchodzącym roku wielu sukcesów osobistych 
oraz w pracy dla dobra uczelni.

(ps)

Kolędy i życzenia dla 
społeczności uczelni

o architekturze w Polsce i na świecie, absol-
went Politechniki Krakowskiej z 1949 r. — Ta-
deusz Barucki. Podczas ceremonii wręczenia 
nagród prof. Krzysztof Pawłowski, ekspert 
w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodo-
wego, były prezes PKN ICOMOS podkreślał 
imponujący dorobek laureata oraz tworze-
nie przez niego na forum międzynarodo-
wym wspólnej platformy działania architek-
tów, urbanistów i konserwatorów zabytków. 
Laureat z powodów zdrowotnych nie był na 
uroczystości obecny.

(R.)



10 Nasza Politechnika nr 1 (185) styczeń 2019 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

PRACOWNICY 

Michał Krupa
Urodził się 28 lipca 1979 r. w Krakowie. Jest 
absolwentem Liceum Ogólnokształcące-
go im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie 
(1998 r.). Studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej, na kierunku archi-
tektura i urbanistyka, akredytowanym przez 
Royal Institute of British Architects, ukończył 
w 2003 r. obroną pracy dyplomowej, opraco-
wanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. 
Jacka Gyurkovicha.

W lutym 2004 r. rozpoczął pracę w Przed-
siębiorstwie Budowlanym „Budopol”. Praco-
wał także w biurze projektów JW Proinvest, 
a następnie rozpoczął własną projektową 
działalność, którą prowadzi do dzisiaj. 

Od 2008 r. do 2011 r. był słuchaczem stu-
diów doktoranckich na Wydziale Architektury 
PK. Jego opiekunem naukowym, a następ-
nie promotorem pracy doktorskiej został 
prof. Jacek Gyurkovich. Pracę doktorską 
pt. „Rozwój przestrzenny i architektura Ska-
winy w XIX  wieku i w I połowie XX wieku” 
obronił w 2012 r. Dysertacja została wyróż-
niona przez Radę Wydziału Architektury 
PK.  Stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie architektura 
i urbanistyka (specjalność: historia i konser-
wacja zabytków architektury i urbanistyki) 
nadała mu w październiku 2018 r. Rada Wy-
działu Architektury PK. 

W latach 2012–2017 był adiunktem 
naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Urba-
nistyki i Architektury, na Wydziale Budow-
nictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
Politechniki Rzeszowskiej. Od 2017 r. jest pra-
cownikiem Katedry Kompozycji Urbanistycz-
nej, w Instytucie Projektowania Urbanistycz-
nego, na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
takich zagadnień, jak: rozwój urbanistyczny 
oraz architektura wybranych ośrodków miej-
s kich w XIX wieku i na początku XX  wieku; 

ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce i na 
świecie. W swoich pracach podejmuje także 
naukową analizę tematyki opracowywanych 
przez siebie projektów o charakterze konser-
watorskim i projektów obiektów użyteczności 
publicznej (teatry, hale sportowe). Ważnym 
wątkiem jego badań są też współczesne tren-
dy w projektowaniu architektonicznym, urba-
nistycznym i konserwatorskim. 

Wyniki badań prezentował na ogólno-
polskich i międzynarodowych konferencjach 
oraz w około 40 artykułach naukowych, 
opublikowanych na łamach recenzowanych 
periodyków o zasięgu krajowym i międzyna-
rodowym. Podsumowaniem jego badań są 
2 monografi e — „Skawina w okresie zaborów 
(1772–1918). Urbanistyka i architektura miasta 
/ Skawina during the partitions (1772–1918). 
Urban design and architecture of the town”, 
wydana w Ofi cynie Wydawniczej Politechni-
ki Rzeszowskiej w 2017 r. oraz „Rabka-Zdrój. 
Aspekty urbanistyczno-architektoniczne dzie-
dzictwa kulturowego / Urban-architectonic 
aspects of cultural Heritage”, wydana przez 
DWE w 2018 roku. Monografi e te jako seria 
prac stanowiły postawę postępowania habi-
litacyjnego.

Zajmuje się ponadto projektowaniem 
architektonicznym oraz grafi cznym. Jako 
architekt koncentruje się na projektach opra-
cowywanych zespołowo przez Grupę Projek-
tową ZERIBA. Dotyczą one przede wszystkim 
rewaloryzacji i adaptacji obiektów zabytko-
wych oraz obiektów sportowych i przestrze-
ni rekreacyjnych. W swoim dorobku posia-
da około 60 dokumentacji projektowych, 
architektonicznych oraz z zakresu archi-
tektury krajobrazu. Jego prace były nagra-
dzane, m.in.  Nagrodą Publiczności podczas 
X Między narodowego Biennale Architektury 
w Krakowie. Jego dziełem jako grafi ka jest 
ponad 50 okładek książek i czasopism. 

Na uczelni prowadzi zajęcia dla studen-
tów m.in. z takich przedmiotów, jak: projek-
towanie urbanistyczno-architektoniczne, 
projektowanie wielorodzinnej architektury 
mieszkaniowej i in. 

Jest członkiem międzynarodowych oraz 
krajowych organizacji, towarzystw nauko-
wych, a także branżowych, jak: Urban History 
Association z siedzibą w Chicago, European 
Architectural History Network, Stowarzysze-
nie Konserwatorów Zabytków, Stowarzysze-
nie Architektów Polskich oraz Małopolska 
Okręgowa Izba Architektów. Od 2015 r. pełni 
funkcję sekretarza redakcji periodyku nauko-
wego „Wiadomości Konserwatorskie — Jour-
nal of Heritage Conservation”.

Prywatnie: jest żonaty i ma 4-letnią córkę 
Irenkę.

Doktor habilitowanyDoktorzy

Wydział Architektury

dr   inż. arch.  Karolina Dudzic-Gyurkovich 

(A-3) — „Pokonywanie barier urbani-
stycznych. Współczesne przykłady prze-
kształceń rejonów dróg szybkiego ruchu 
w obszarach miejskich”; promotor: dr hab. 
inż. arch. Anna Kantarek (PK); recenzenci: 
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek 
(PG), prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyży-
kowski (KAAFM); 12 XII 2018 r.

dr inż. arch. Mariusz Łysień (A-5) — 
„Związki funkcjonalno-przestrzenne mia-
sta z rzeką. Przykłady ośrodków o wiel-
kości do 50 tys. mieszkańców”; promotor: 
prof.  Elżbieta Węcławowicz-Bilska (PK); 
recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Wacław 
Seruga (PK); prof. dr hab. inż. arch. Marek 
Kowicki (PK); 12 XII 2018 r.

dr   inż. arch.  Krzysztof Petrus (A-1) — 
„Garbary w latach 1850–1939. Najwięk-
sze przedmieście Krakowa i jego nowo-
czesna transformacja na tle przemian 
urbanistycznych i historii rozwoju prze-
strzennego”; promotor: prof. dr hab. inż. 
arch. Andrzej Kadłuczka (PK); recenzenci: 
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka 
(PWr); prof. dr hab. inż. arch. Aleksander 
Piwek (PG); 12 XII 2018 r.

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej

dr inż. Bartosz Rozegnał (E-2) — „Trójfa-
zowy falownik napięcia z łagodnym prze-
łączaniem tranzystorów odpornym na 
zakłócenia sterowania”; promotor: dr hab. 
inż. Witold Mazgaj, prof. PK; recenzenci: 
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL (PL), 
dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH (AGH); 
12 XII 2018 r.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Paulina Romańska (M-02) — 
„Kształtowanie właściwości kompozytów na 
osnowie poliamidów z surowców odnawial-
nych poprzez dobór rodzaju i ilości napełnia-
czy”; promotor: dr hab. inż. Stanisław Kuciel, 
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef 
Kuczmaszewski (PL), dr hab. inż. Marek Heb-
da, prof. PK (PK); 12 XII 2018 r. 
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Wydział Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej zorganizował 
międzynarodową konferencję „Green Che-
mistry and Nanotechnologies in Polymeric 
Materials” dotyczącą najnowszych trendów 
w dziedzinie biomateriałów i nanomateria-
łów polimerowych. W trakcie obrad, które 
odbyły się w dniach 10–12 października 
2018 r., miała miejsce sesja dedykowana 
prof. Janowi Pielichowskiemu z okazji jubi-
leuszu 80-lecia urodzin.

Cykliczna konferencja „Green Chemistry 
and Nanotechnologies in Polymeric Mate-
rials”, organizowana jest od ośmiu lat i sku-
pia międzynarodowe środowisko naukowe 
i przemysłowe. W tegorocznych obradach 
uczestniczyli przedstawiciele ośrodków na-
ukowych z: Kanady, Kostaryki, Hiszpanii, Por-
tugalii, Włoch, Republiki Czeskiej, Niemiec 
i Łotwy. Polskę reprezentowały: Politechnika 
Warszawska, Politechnika Poznańska, Poli-
technika Rzeszowska, Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgosz-
czy, Politechnika Gdańska, Centralny Insty-
tut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut 
Badawczy, Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w Szczecinie, Polska 
Akademia Nauk oraz Politechnika Krakow-
ska. Łącznie, w konferencji udział wzięło 
80  uczestników, w tym przedstawiciele 
przemysłu.

Uroczystego otwarcia konferencji do-
konał prorektor ds. nauki PK prof. Tadeusz 
Tatara. W trakcie konferencji wygłoszono 

24 referaty i przedstawiono 43 
postery. Wykłady zaproszone 
wygłosili: prof. Chul B. Park 
(University of Toronto), prof. 
Salvatore Iannace (National 
Research Council of Italy) oraz 
prof. Tomasz Sterzyński (Poli-
techniki Poznańska). 

Przyznana została nagro-
da za najlepszy poster. Otrzy-
mał ją zespół z University of 
the Basque Country w Hisz-
panii, w składzie K. González, 
L. Iturriaga, T. Calvo-Correas, 
A. González, A. Eceiza, N. Gabi-
londo za poster pt. „Strategies 
for improving the behaviour of 
extruded starch based fi lms”. 
Nagrodę ufundował i wręczył 
dziekan Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK 
prof. Dariusz Bogdał.

Podczas konferencji GCNPM 2018 odby-
ła się sesja dedykowana prof. Janowi Pieli-
chowskiemu z okazji jubileuszu 80. urodzin. 
Jubilat jest specjalistą w dziedzinie techno-
logii organicznej i polimerów. Najważniej-
sze jego osiągnięcia obejmują zagadnienia 
chemii karbazolu i jego pochodnych do 
zastosowań biomedycznych oraz badania 
dotyczące katalizy międzyfazowej. W ciągu 
wielu lat pracy na Politechnice Krakowskiej 
prof. Pielichowski pełnił odpowiedzialne 
funkcje. Był m.in. prodziekanem Wydzia-
łu Chemicznego (1975–1978) i dziekanem 

Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej 
(1990–1993). W 1996 r. 
utworzył Katedrę Chemii 
i Technologii Tworzyw 
Sztucznych i kierował nią 
do 2009 r.

Z okazji jubileuszu 
prof. Jan Pielichowski 
otrzymał list gratula-
cyjny od rektora Poli-
techniki Krakowskiej 
prof. Jana Kaziora. Ży-
czenia złożyli m.in.: 

prorektor prof.  Tadeusz Tatara, dziekan 
WIiTCh prof. Dariusz Bogdał, pracownicy 
Katedry Chemii i Technologii Polimerów, 
a także przedstawiciele nauki i przemy-
słu, osoby, z którymi jubilat współ pra-
cował.

Patronat honorowy nad konferen-
cją objął rektor prof. Jan Kazior. Patronat 
medialny sprawowały czasopismo „Po-
limery” oraz Klaster LifeScience Kraków. 
Sponsorami konferencji byli: Rettenmaier 
Polska Sp. z o.o., PCC Rokita SA, NETZSCH, 
Miasto Kraków oraz Centrum Transferu 
Technologii PK. 

Konferencja, której obrady toczyły się 
w krakowskim hotelu Qubus, była miej-
scem nie tylko wymiany opinii i doświad-
czeń, ale również dyskusji na temat moż-
liwości komercjalizacji prezentowanych 
wyników badań. Pokonferencyjne opinie 
wielu uczestników potwierdzają, że spo-
tkanie było przedsięwzięciem udanym 
pod względem naukowym i organizacyj-
nym. Zaplanowano, że kolejna konferencja 
z tego cyklu odbędzie się w 2019 r. w Rydze.

(R.)
 Zdjęcia: Jan Zych

Uczestnicy międzynarodowej konferencji GCNPM 2018 uczcili 
80-lecie prof. Jana Pielichowskiego

Debata o biomateriałach i nanomateriałach 
polimerowych

Podjęte na konferencji tematy budziły żywe dyskusje

Jan Pielichowski
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Jednym z najlepszych przykładów współpra-
cy naszej uczelni z zagranicznymi partnera-
mi jest wymiana prowadzona przez Wydział 
Architektury PK oraz College of Architectu-
re and Design na University of Tennessee 
w Knoxville, w Stanach Zjednoczonych. 
Z okazji 25-lecia kontaktów obu ośrodków 
w dniach 15–16 października 2018 r. zorgani-
zowana została w Krakowie konferencja pod-
sumowująca dorobek tej współpracy.

Amerykańska uczelnia zaliczana jest 
do czołowych szkół publicznych w Stanach 
Zjednoczonych. Semestr spędzony przez stu-
dentów Wydziału Architektury PK w Knoxvil-
le daje okazję do wzbogacenia wiedzy i umie-
jętności w szkole, której program nauczania 
architektury został uznany przez czasopismo 
„Journal of Architectural Education” za jeden 
z dziesięciu najlepszych programów w USA. 
Z drugiej strony studenci CA&D bardzo sobie 
chwalą możliwość odbycia zajęć w Krakowie, 
gdyż daje im to sposobność kontaktu z archi-
tekturą europejską. 

W wymianie studentów w ramach Pro-
gramu Tennessee do tej pory wzięło udział 
ponad 600 osób. W 2016 r. umowa zosta-
ła rozszerzona o prowadzenie wspólnych 
badań. 

Podczas otwarcia jubileuszowej konfe-
rencji, która odbyła się w siedzibie Wydziału 
Architektury przy ulicy Podchorążych, przy-

byłych gości powitał koordynator Programu 
Tennessee dr hab. inż. arch. Krzysztof Boja-
nowski. Inicjatorom współpracy z CA&D — 
Krzysztofowi Bojanowskiemu i Markowi Duni-
kowskiemu — podziękowania złożył dziekan 
Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurko-
vich. Dziekan dziękował też prof.  Dariuszowi 
Bogdałowi, który jako prorektor odpowiadają-
cy za współpracę zagraniczną PK udzielał pro-
gramowi szerokiego wsparcia. Swoje zadowo-
lenie z 25 lat współpracy wyraził przybyły na 
konferencję prof. Scott Poole, dziekan College 
of Architecture and Design UT. 

Satysfakcję z trwających ćwierć wie-
ku kontaktów wyraził również przybyły 
na otwarcie konferencji rektor Politechni-
ki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Z jego rąk 
obaj dziekani, prof. Scott Poole i prof. Jacek 
Gyurkovich, otrzymali jubileuszowy, wykona-
ny specjalnie z okazji 25-lecia wymiany Me-
dal JM Rektora PK. 

Krakowskie spotkanie przyniosło pod-
sumowanie efektów współpracy. Z wyso-
ką oceną spotkał się wzrastający poziom 
prowadzonych zajęć, zwłaszcza studia 
projektowego jako podstawowej formu-
ły kształcenia architektów na uczelniach 
amerykańskich. Jednocześnie postano-
wiono wprowadzić do programu nowe 
elementy, w szczególności rozszerzyć 
wymianę studentów do dwu semestrów 

w każdym roku aka-
demickim, a liczbę 
studentów biorących 
udział w wymianie 
podnieść do pozio-
mu 24–40 osób. Prze-
widziano też wspól-
ne występowanie 
o dodatkowe środki 
i granty. 

Podjęte w Kra-
kowie ustalenia zo-
stały uzgodnione 
z władzami University 
of Tennessee pod-
czas wizyty delega-
cji PK  w Knoxville 
w dniach 4–8 listo-
pada 2018  r. W skład 
delegacji wchodzili: 
rektor prof. Jan Kazior, 
prodziekan WA dr inż. 
arch. Rafał Zawisza 
i koordynator progra-

mu współpracy dr hab. inż. arch. Krzysztof 
Bojanowski. 6 listopada nastąpiło podpi-
sanie nowej umowy. Podpisy pod doku-
mentem złożyli: ze strony PK — rektor Jan 
Kazior i prodziekan Rafał Zawisza, ze stro-
ny UT — kanclerz Wayne T. Davis i dziekan 
CA&D Scott Poole.

* 
Jubileusz współpracy Wydziału Architektury 
PK i College of Architecture and Design UT 
stanowi dobrą okazję do przypomnienia jej 
początków. Podczas konferencji w Krakowie 
podkreślono zasługi Krzysztofa Bojanowskie-
go i Marka Dunikowskiego, których nazwano 
„ojcami założycielami” współpracy. 

Jeszcze w 1986 r. Marek Dunikowski, wów-
czas pracownik Wydziału Architektury PK, 
uzyskał stypendium Fundacji Fulbrighta i wy-
jechał do Stanów Zjednoczonych na Uniwer-
sytet Kalifornijski w Berkeley. Względy rodzin-
ne sprawiły, że w końcowym okresie pobytu 
stypendialnego przeniósł się na University of 
Tennessee, gdzie następnie przez cztery lata 
prowadził zajęcia jako wykładowca wizytujący. 
W tym czasie w Knoxville narodził się pomysł, 
by studenci College of Architecture and Design 
UT, zwyczajowo wysyłani w okresie letnim za 
granicę, mogli przyjeżdżać także do Krakowa. 

Organizację letnich pobytów studentów 
w Krakowie Amerykanie powierzyli Marko-
wi Dunikowskiemu, który zaangażował do 
współpracy krakowski oddział SARP. Duni-
kowski wspomina, że w tym początkowym 
okresie wsparł go Krzysztof Bojanowski, któ-
ry od 1988  r. był wykładowcą wizytującym 
w College of Architecture and Design. Z upły-
wem czasu do programu zajęć ze studentami 
CA&D włączać się zaczęli kolejni wykładow-
cy Wydziału Architektury PK. Aż w końcu 
Krzysztof Bojanowski stwierdził, że należy te 
kontakty podnieść do rangi współpracy obu 
uczelni i zacząć studentów PK wysyłać do 
Knoxville. 

Do idei tej udało mu się przekonać obu 
ówczesnych dziekanów — w Knox ville 
prof. Williama Rudda, w Krakowie prof. Woj-
ciecha Bulińskiego. W efekcie już w 1992 r. 
nasi studenci pojechali na rok podnosić 
swoje kwalifikacje w CA&D, a w seme-
strze letnim studenci z USA przybyli na 
PK. W 1993 r. doszło do formalnego pod-
pisania umowy przez rektora PK prof. Jó-
zefa Nizioła, który już wcześniej wizytował 

Ćwierć wieku współpracy architektów Politechniki Krakowskiej 
i University of Tennessee 

W Krakowie — konferencja, w Knoxville 
— nowa umowa

Dziekan CA&D University of Tennessee  Scott Poole (z prawej) 
odbiera z rąk rektora PK Jana Kaziora medal jubileuszowy



13Nasza Politechnika nr 1 (185) styczeń 2019www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

UT w ramach delegacji rektorów polskich 
uczelni technicznych. 

Prof. William Rudd, który jako dziekan 
College of Architecture and Design UT two-
rzył podwaliny pod współpracę obu uczel-
ni, wspomina, że fundusze udało się pozy-
skać z Fundacji Samaty Smith. Pamięta, jak 
prof.  Stanley Rabun i Marek Dunikowski za-
brali pierwszą grupę studentów amerykań-
skich do Krakowa i że warsztaty prowadzono 
w siedzibie SARP w Krakowie przy ulicy Flo-
riańskiej. 

Zdaniem Williama Rudda szybko dały 
znać o sobie pozytywne efekty pierwszego 
pobytu studentów z Knoxville w Krakowie. 

Marek Dunikowski Krzysztof Bojanowski William Rudd Andrzej Kadłuczka

Duże znacznie miało dla nich spotkanie 
z inną kulturą, a także pobyt — jak to wyraża 
prof. Rudd — w przepięknym mieście. Były 
dz iekan CA&D dodaje, że czuć wtedy było 
w Krakowie szczególną atmosferę zmian na-
stępujących po upadku muru berlińskiego. 
Amerykańscy studenci dostrzegali u Pola-
ków nadzieję na przyszłość. 

Prof. Andrzej Kadłuczka, który był dzie-
kanem WA we wczesnym okresie realizacji 
umowy, przypomina, że jej zawarcie przy-
padło na lata szerokiego otwierania się Pol-
ski na Zachód. Porozumienie Wydziału Ar-
chitektury PK i College of Architecture and 
Design UT stworzyło naszym studentom nie 

tylko możliwość dodatkowego kształcenia 
się w Stanach Zjednoczonych, ale także od-
bycia praktyki po ukończeniu studiów. Wiele 
osób przed powrotem do kraju mogło zdo-
być cenne doświadczenie, pracując w róż-
nych amerykańskich biurach projektowych. 
Prof.  Kadłuczka przypomina jeszcze jeden 
ważny dla studentów Politechniki aspekt 
współpracy. Wymianę w całości fi nansował 
i fi nansuje partner amerykański, przy bardzo 
korzystnych dla naszych studentów kosztach 
studiów i pobytu na kampusie UT.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Projekt Koła Naukowego Systemów Komuni-
kacyjnych PK zdobył wyróżnienie w konkursie 
StRuNa 2018, stanowiącym część objętego 
patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego programu promocji osiągnięć ruchu na-
ukowego studentów i doktorantów w Polsce. 
Uznanie jurorów zyskała opracowana przez 
członków koła koncepcja zagospodarowania 
przestrzennego i organizacji ruchu w centrum 
Miechowa — „Miechów MoviGo”. 

Projekt przygotowywany był przez rok 
w 45-osobowym zespole i pod naukową 
opieką dr. inż. Tomasza Kulpy z Katedry Syste-
mów Transportowych na Wy dziale Inżynierii 
Lądowej PK. Prace prowadzono w czterech 
sekcjach projektowych: „transport miejski”, 
„zarządzanie mobilnością”, „transport w urba-
nistyce” oraz „parkowanie”, poprzedzając je in-
wentaryzacjami, wywiadami z mieszkańcami 
oraz konsultacjami z władzami miasta. By le-
piej zobrazować aktualną sytuację, wykonano 
model symulacyjny w programie PTV  Visum. 
Wszystkie działania były kontrolowane przez 
pracowników naukowych Katedry Systemów 

Transportowych PK oraz prowadzone w po-
rozumieniu z władzami Miechowa. Efektem 
jest „Studium transportowe dla miasta i gminy 

Miechów”. Dokument został przekazany wła-
dzom miasta.

Studenci, zaangażowani w pracę nad 
projektem, nie tylko poznali analityczne na-
rzędzia symulacji ruchu czy zyskali wiedzę na 
temat partycypacji społecznej i planowania 
przestrzennego. Na podstawie zgromadzo-
nych danych wygłoszone zostały też referaty 
na konferencjach naukowych. 

Konkurs nieofi cjalnie nazywany jest mi-
strzostwami Polski studenckich kół nauko-
wych. Konkurencja w kategorii „projekt roku” 
była duża, ponieważ rywalizowały ze sobą 
koła naukowe z całej Polski, przestawiając 
m.in. ambitne koncepcje dronów, łazików 
kosmicznych czy receptury nowych leków. 
Wyróżnienie dla KN Systemów Komunikacyj-
nych PK naprawdę więc nas cieszy.

Andrzej Bąk jest studentem IV roku (studia 
I stopnia) gospodarki przestrzennej na Wydziale 
Inżynierii Środowiska PK, sekretarz Koła Nauko-
wego Systemów Komunikacyjnych PK.

Konkurs StRuNa 2018

Wyróżniony projekt 
studenckiego koła naukowego 
ANDRZEJ BĄK

Fot.: Jakub Salach
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Tematyka ostatniego w 2018 r. spotkania 
Konwentu Seniorów Politechniki Krakow-
skiej wiązała się z obchodami stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Na 
posiedzeniu, które odbyło się 6 grudnia, 
wykład „Idea niepodległości w powojennej 
Polsce” wygłosił prof. Tomasz Gąsowski.

Tomasz Gąsowski jest specjalistą 
w dziedzinie najnowszej historii Polski, 
związanym do przejścia na emeryturę 
z Zakładem Historii Polski Nowoczesnej 
w Instytucie Historii UJ. Swoje wystąpie-
nie rozpoczął od niezwykle interesującego 
cytatu (niestety zbyt obszernego, by moż-
na było go tu przytoczyć) z napisanego 
w 1984 r. listu wybitnego historyka Henry-
ka Wereszyckiego do innego znakomitego 
badacza dziejów Tadeusza Łepkowskiego. 
W korespondencji tej Wereszycki przed-
stawił losy Polaków w minionych dwu 
stuleciach jako opór przeciw zniewoleniu 
jednostki. 

Walka o niepodległość wpłynęła na 
losy 7–8 pokoleń Polaków. Prof. Gąsowski 
zwrócił uwagę, że idea ta ukształtowała 
się w XIX wieku, nabierając blasku w dobie 
romantyzmu. Z upływem czasu zmieniał 
się jej charakter. Jeszcze w 1831 r. Polacy 
śpiewali: „Powstań Polsko, skrusz kajdany, 
/ Dziś twój tryumf albo zgon!”. Tymczasem 
pod koniec XIX wieku ideę sprowadzono 
już do bronienia narodu przed wyniszcze-
niem i zachowania stanu posiadania.

Przechodząc do bliższych nam cza-
sów, prof. Gąsowski mówił o protestach 
społecznych w latach Polski Ludowej. Ich 
wspólne hasło brzmiało: więcej wolno-
ści w różnych dziedzinach życia. Jednak 
„więcej” nie oznacza wezwania do pełnej 
wolności, nie oznacza wolności dla całego 
narodu, czyli niepodległości. Środowiska 
opozycyjne wobec władz PRL wręcz unika-
ły odwoływania się do niepodległości. 

Brało się to m.in. z trudności zdefi nio-
wania owego tworu państwowego, jakim 
była PRL. Wyrażano opinie, że jest to pań-
stwo niepodległe bądź państwo o ograni-
czonej suwerenności, ale byli i tacy, którzy 
uznawali je za formę dominium czy nawet 
za kolonię. Niezależnie jednak od teore-
tycznych rozważań dla większości Polaków 
był to jedyny znany im, istniejący realnie 
twór państwowy. W tym kontekście nie-

podległość nie mieściła się w horyzoncie 
intelektualnym, zauważył prof. Gąsowski. 

Podłożem do kultywowania idei nie-
podległościowej stały się postawy opo-
zycyjne Polaków. Były to: działania zmie-
rzające do ochrony swobód religijnych, 
pracowniczych, związkowych, kulturalnych, 
a także praw człowieka i obywatela; dzia-
łania w obronie różnych instytucji (szkół 
wyższych, redakcji, ruchu harcerskiego, 
ruchu oazowego, Ruchu „Światło — Życie” 
itp.); działalność nieformalnych środowisk 
i grup zamkniętych, które nie występowały 
publicznie ani nie konspirowały, ale kulty-
wowały narodową wspólnotę tradycji i za-
sady dobrych obyczajów. Zdarzało się też, iż 
utwory pojawiające się w ofi cjalnym nurcie 
kultury zawierały mniej lub bardziej zaka-
mufl owane przesłania niepodległościowe. 
Mimo działań maskujących, społeczeństwo 
łatwo te przesłania odczytywało. 

Prof. Tomasz Gąsowski zwrócił uwagę, 
że w czasach PRL w tysiącach polskich ro-
dzin wychowywano dzieci i wnuki w duchu 
patriotycznym, odwołując się do pamięci 
o niepodległości. Chroniono jej materialne 
ślady, zarówno z czasów II RP, jak i polskich 
powstań (pomników, obelisków, tablic 
pamiątkowych itp.). Gość konwentu pod-
kreślił, że funkcjonujący w ciągu całego 
okresu powojennego żywy relikt II Rzeczy-
pospolitej w postaci władz na uchodźstwie 
wypełnił wzorowo misję bycia symbolem 

niepodległości. Nie można też zapominać, 
że znaczącą rolę odegrały organizacje na-
leżące do demokratycznej opozycji, która 
narodziła się w połowie lat 70. 

— Na przełomie lat 70. i 80. przygoto-
wany został grunt na przyjęcie papieskiego 
wezwania Polaków do odpowiedzialnej wol-
ności, obejmującej także prawo narodów do 
niepodległego bytu. Jego spełnienie nastąpi-
ło równo 10 lat po tym wezwaniu. Czy ta, roz-
budzona na nowo idea niepodległości jest 
dostatecznie mocna, by podjęta po raz dru-
gi w XX stuleciu budowa zdrowego i silnego 
państwa przyniosła sukces? To jest otwarta 
kwestia — podsumował swe wystąpienie 
prof. Tadeusz Gąsowski. 

*

Grudniowe spotkanie Konwentu Seniorów, 
w związku z nadchodzącymi świętami Bo-
żego Narodzenia, stało się okazją do prze-
łamania się opłatkiem. Do członków kon-
wentu serdeczne życzenia skierował rektor 
PK prof. Jan Kazior. Również przybyły na 
spotkanie proboszcz parafi i św. Floriana 
ks. Grzegorz Szewczyk życzył obecnym 
wszystkiego co najlepsze. Wyraził przy 
tym radość z faktu spotkania z profesorami 
uczelni, która od lat związana jest z parafi ą, 
także dzięki osobie św. Jana Pawła II.

(ps)

Tomasz Gąsowski. Fot.: Jan Zych

Prof. Tomasz Gąsowski gościem Konwentu Seniorów PK

Trudna idea niepodległości
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Grupa naukowców z Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK realizuje projekt GEECCO, fi -
nansowany ze środków UE w ramach Pro-
gramu Horyzont 2020. Celem projektu jest 
usuwanie barier w rekrutacji, utrzymywa-
niu i rozwoju kariery kobiet naukowców, 
rozwiązywanie problemu nierówności płci 
w procesach decyzyjnych oraz wprowa-
dzanie zagadnień równości do programów 
dydaktycznych i naukowych. 

Jak informowaliśmy w kwietniu 2018  r. 
na łamach „Naszej Politechniki”, projekt 
GEECCO służy do stworzenia Generalnego 
Planu Równości (Gender Equality Plan, GEP) 
i jego implementacji na Politechnice Krakow-
skiej. W ramach planu przewiduje się dzia-
łania krótko i długoterminowe w obszarach 
takich, jak: proces decyzyjny, rekrutacja i roz-
wój kariery, problemy równości w badaniach 
naukowych oraz w procesie kształcenia.

W czasie minionych 15 miesięcy trwania 
projektu, okresu stanowiącego pierwszy 
okres rozliczeniowy dla Unii Europejskiej, 
odbyły się już trzy razy warsztaty ze spo-
łecznością akademicką Politechniki Krakow-
skiej. Wzięło w nich udział łącznie 79 osób. 
Byli to przedstawiciele władz rektorskich, 
władz dziekańskich, nauczyciele akademic-
cy, personel administracyjny oraz studenci. 

Pierwsze warsztaty, których celem było 
zapoznanie się i zintegrowanie grupy zain-
teresowanej GEECCO, odbyły się we wrze-
śniu 2017 r. Na kolejnych, zorganizowanych 
w kwietniu i październiku 2018 r., zostały 
podjęte kwestie równości płci w szkol-
nictwie wyższym i nauce, problematyka 
włączenia wymiaru równości do badań 
naukowych oraz identyfi kacja i pokonywa-
nie niewidzialnych barier, powstających na 
różnych etapach kariery akademickiej. 

W Europie jedynie 25 proc. absolwen-
tów studiów doktoranckich w dziedzinie 
inżynierii to kobiety. Biorąc pod uwagę zna-
czenie technologii w naszych społeczeń-
stwach, szczególnie istotny jest odpowied-
ni udział obu płci w dziedzinie inżynierii. 
Cele i zadania projektu GEECCO  są mocno 
wspierane przez Komisję Europejską i wy-
nikają z głównych zasad dotyczących rów-
nouprawnienia płci w Europie. Trzeba pa-
miętać, że równość to zagadnienie ze sfery 
kultury. Uczelnia jest kuźnią edukacji, nauki 

i kultury. Moralnym obowiązkiem uczelni 
jest kreowanie i budowanie kultury równo-
ści, w tym równości płci w edukacji i w prak-
tyce inżynierskiej. 

Interesujące, a czasem zaskakujące są 
fakty uzyskane w trakcie badań aktualne-
go stanu równości na naszej uczelni. W la-
tach 2014–2017 niemal połowę wszystkich 
zatrudnionych na Politechnice Krakowskiej 
(nauczycieli akademickich i pracowników 
niebędących nauczycielami akademicki-
mi) stanowiły kobiety (48,7 proc. w 2014 r., 
49,3 proc. w 2017 r.). Na poszczególnych 
wydziałach udział kobiet wśród wszystkich 
pracowników różni się od tej średniej dla 
całej uczelni. 

Najwięcej kobiet jest zatrudnionych 
w jednostkach administracyjnych uczelni 
i nieprzypisanych do poszczególnych wy-
działów (od 70,1 proc. w 2014 r. do 71,5 proc. 
w 2017 r.). Najbardziej sfeminizowanymi 
wydziałami są Wydział Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej (50,7 proc. w 2014  r., 
52,7 proc. w 2017 r.) i Wydział Architektury 
(50,4 proc. w 2014 r., 50,6 proc. w 2017 r.). 
Najmniej kobiet jest zatrudnionych na Wy-
dziale Mechanicznym (26,9 proc. w 2014 r., 
28,1 proc. w 2017 r.). 

W 2018 r. na Politechnice Krakowskiej 
49 proc. absolwentów studiów pierwsze-
go stopnia stanowiły kobiety. Wśród ab-
solwentów studiów drugiego stopnia ich 
udział był wyższy i wynosił 54,3 proc. Na 
studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) 
kobiety stanowiły 50,8 proc. Wśród asysten-

tów kobiety stanowią 40 proc. Na każdym 
kolejnym stopniu kariery akademickiej jest 
ich coraz mniej. Na stanowisku adiunkta 
kobiety stanowią 34,3 proc., wśród osób 
z tytułem doktora habilitowanego jest 
25,7 proc. kobiet, a wśród profesorów zwy-
czajnych zaledwie 13 proc. kobiet.

Warto wspomnieć, że 6 czerwca 2018 r. 
w Warszawie odbyło się III Forum Kobiet 
w Infrastrukturze i Transporcie (FORKO), 
zorganizowane przez TOR Akademia oraz 
ZDG TOR. Podczas tego spotkania projekt 
GEECCO został nagrodzony jako najlepsza 
w kraju inicjatywa na rzecz kobiet w branży 
inżynierii transportowej. Kapituła Forum 
doceniła nasz projekt, uzasadniając, że to 
innowacyjne i prekursorskie przedsięwzię-
cie w skali Europy, mające na celu zbudo-
wanie i wdrożenie Planu Równości Płci na 
uczelniach technicznych w UE, w szcze-
gólności na Politechnice Krakowskiej jako 
pierwszej uczelni w Polsce. 

Politechnika Krakowska aspiruje do roli 
polskiego lidera w zakresie wspierania kwestii 
równości płci. Mamy nadzieję, że przy wspar-
ciu władz uczelni oraz całej społeczności aka-
demickiej uda się nam wspólnie wypracować 
i wdrożyć plan równości, a w konsekwencji 
trwałą kulturę równości, w tym równości płci 
w edukacji i w praktyce inżynierskiej. 

Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK 
pracuje w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kole-
jowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej PK. Jest kierownikiem projektu GEECCO.

GEECCO — innowacyjny projekt na Politechnice Krakowskiej

Powstaje plan równości w inżynierii
LIDIA ŻAKOWSKA

Uczestnicy warsztatów „Gender in Research” podczas spotkania 30 października 2018 r. 
Fot.: Sabina Puławska-Obiedowska
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Studenci Politechniki Krakowskiej będą 
mogli zapoznawać się z nowoczesnymi 
technologiami przesyłania danych dzięki 
dydaktycznemu laboratorium sieciowemu 
fi rmy Salumanus. Do otwarcia laborato-
rium na Wydziale Mechanicznym PK doszło 
14 listopada 2018 r. 

Salumanus, spółka z siedzibą w Kra-
kowie, jest dystrybutorem rozwiązań tele-
informatycznych. Specjalizuje się w do-
starczaniu komponentów i systemów do 
transmisji danych w sieciach światłowodo-
wych, bezprzewodowych oraz bazujących 
na infrastrukturze miedzianej. Studentom 
Politechniki Krakowskiej fi rma udostępni-
ła, w ramach pierwszej transzy wsparcia, 
sprzęt o wartości 35 tys. zł. 

W uroczystości ofi cjalnego przeka-
zania sprzętu uczestniczył prezes spółki 

Salumanus Krzysztof Podgórski, który 
zauważył, że technologie komunikacyjne 
stają się nieodłącznym elementem kolej-
nych dziedzin życia. — W dobie Internetu 
Rzeczy (IoT — Internet of Things), postę-
pującej robotyzacji i automatyzacji nie 
tylko przemysłu, ale również wielu aspek-
tów naszej codzienności, dobre rozumienie 
działania sieci Ethernet jest, moim zdaniem, 
kluczowym elementem edukacji studen-
tów uczelni technicznych. Bardzo się cieszę, 
że współtworząc laboratorium, możemy 
wspierać w tym aspekcie Politechnikę Kra-
kowską, która jest jedną z najważniejszych 
uczelni technicznych w Polsce — powie-
dział Krzysztof Podgórski. 

Biorący udział w uroczystości rektor 
PK prof. Jan Kazior, podkreślił znaczenie 
współpracy z takim partnerem jak spółka 

Salumanus. — Nie ma dobrego 
kształcenia bez współpracy uczelni 
z partnerami z otoczenia gospo-
darczego — mówił rektor. 

Wydział Mechaniczny PK od 
wielu lat kształci specjalistów 
w zakresie budowy i zarządza-
nia sieciami komputerowymi. 
Dr  inż. Paweł Brandys z Instytutu 
Informatyki Stosowanej WM pod-
kreśla, że laboratorium fi rmy 
Salumanus pozwoli studentom 
poznać metody takiego zaprojek-
towania sieci komputerowej, aby 
w pewnym zakresie sama potra-
fi ła przeciwdziałać zagrożeniom, 

a w przypadku awarii była gotowa do mini-
malizowania jej skutków. 

Warto też pamiętać, że umiejętność 
projektowania sieci komputerowych i wła-
ściwego nimi zarządzania to kompetencje 
dziś szczególnie poszukiwane przez praco-
dawców. Mgr inż. Mariusz Krawczyk, który 
jest wykładowcą w laboratorium PK i fi rmy 
Salumanus, mówi: — Nadchodzą czasy, 
w których niemal każde urządzenie będzie 
komunikowało się przez sieć. Lodówka wyśle 
nam e-mail z listą zakupów, budzik obudzi 
nas 15 minut wcześniej, gdy uzyska informa-
cję, że spadł śnieg i przewidywane są korki. 
Już dziś większość telewizorów z funkcją 
smart wymaga podłączenia do sieci i sama, 
bez naszej ingerencji, aktualizuje oprogra-
mowanie. Zamontowanie zmywarki czy 
lodówki będzie wymagało podłączenia do 
Internetu. Te nowe funkcjonalności wymaga-
ją od specjalistów IT nowych kompetencji, bo 
stwarzają nowe zagrożenia. Nasi absolwenci 
będą umieli sobie z nimi radzić.

Utworzenie na Politechnice Krakow-
skiej laboratorium dydaktycznego stanowi 
element szerszej współpracy PK ze spółką 
Salumanus. W wyniku zawartego w maju 
2018 r. porozumienia fi rma współdziała 
z naszą uczelnią przy organizacji praktyk 
i staży studenckich oraz realizacji prac dy-
plomowych. Eksperci spółki uczestniczą 
w prowadzeniu certyfi kowanych szkoleń 
i kursów dla studentów.

(R.)

Nowe laboratorium dydaktyczne na PK

Fot.: Jan Zych

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej realizowany jest projekt, dzię-
ki któremu zostanie zorganizowanych po-
nad 300 płatnych staży. Projekt umożliwia 
studentom różnych kierunków uzupełnie-
nie w renomowanych przedsiębiorstwach 
wiedzy zdobytej w czasie studiów. Realiza-
cja projektu jest możliwa dzięki wsparciu 
unijnemu z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Program rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r. 
i ma potrwać do końca lutego 2020  r. 

W okresie od lipca do września ubiegłego 
roku 157  studentów wzięło udział w trzy-
miesięcznych stażach. Do współpracy po-
zyskano m.in. takie fi rmy, jak: AirLiquide 
Polska, Centrum Medyczne MEDICOR III, 
Coca-Cola HBC Polska, Datacomp, Fakro, 
Rail Polska. Uczestnicy pierwszej edycji 
programu pracowali pod okiem specjalis-
tów po 120 godzin miesięcznie. 

Pomysłodawcą i głównym inicjato-
rem przedsięwzięcia jest prof. Jerzy Sła-
dek, dziekan Wydziału Mechanicznego. 

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje 
dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prodzie-
kan WM. 

Wiosną zostanie przeprowadzona re-
krutacja następnej grupy stażystów, którzy 
wezmą udział w drugiej edycji programu. 
Odbędą oni staże w terminie od lipca do 
września 2019 r. Szerzej o programie napi-
szemy w następnym numerze „Naszej Po-
litechniki”.

(ps)

Studenci zdobywają doświadczenie 
w renomowanych fi rmach
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Wieliczka była w dniach 8–10 października 
2018 r. miejscem obrad XIII Międzynaro-
dowego Sympozjum ,,Magnetic Measure-
ments and Modelling”. Organizatorem spo-
tkania był częstochowski oddział Polskiego 
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej (PTETiS) we współpracy z Wy-
działem Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej Politechniki Krakowskiej, Instytutem 
Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie 
i Uniwersytetem Ariel w Izraelu. 

Konferencja szczyci się już prawie 
40-letnią tradycją. Potwierdzeniem jej 
wysokiej renomy był udział w wielickim 
spotkaniu wybitnych znawców omawianej 
tematyki, reprezentujących nie tylko kraje 
europejskie (prócz Polski: Niemcy, Wielką 
Brytanię, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię), 
ale również USA, Brazylię i Izrael. 

Z ramienia organizatorów i komitetu 
naukowego w konferencji wzięli udział 
profesorowie Politechniki Krakowskiej: 
dziekan prof. Adam Jagiełło i przewodni-
czący PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński. 
Obecny też był profesor senior Tadeusz 
Sobczyk, zawsze wzbogacający dyskusję 
cennymi i trafnymi uwagami. Merytorycz-
ny wkład w postaci ciekawych prezentacji 
wnieśli dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK 
oraz Visiting Professor E. G. Strangas z Mi-
chigan State University w USA, przebywa-
jący na WIEiK PK w ramach stypendium 
Fullbrighta. 

Sympozjum otworzył przewodniczą-
cy komitetu organizacyjnego prof. Jan 
Szczyg łowski z Politechniki Częstochow-
skiej. Prof. Krzysztof Kluszczyński przedsta-
wił krótko rys historyczny konferencji oraz 
złożył hołd obecnemu na sali nestorowi 
polskich metrologów i inicjatorowi kon-
ferencji — prof. Jackowi Przygodzkiemu. 
Wskazał też na znaczenie takich właśnie 
spotkań naukowych, łączących przedsta-
wicieli politechnik, uniwersytetów, insty-
tutów naukowo-badawczych oraz fi rm 
przemysłowych w aspekcie budowy kon-
sorcjów, gotowych podjąć ważne dla nauki 
wyzwania. 

Wystąpienia kolejnych prelegentów 
(zgrupowane w 7 sesjach tematycznych) 
pokazały, że postęp w zakresie maszyn 
elektrycznych, aktuatorów i sensorów do-
konuje się przede wszystkim dzięki ciągłe-
mu doskonaleniu technologii wytwarzania 
materiałów magnetycznych oraz stale po-
szerzającym się możliwościom świado-
mego kształtowania ich właściwości. Wie-
lokrotnie podkreślano, że rozwiązywanie 
takich problemów wymaga bliskiej i sta-
łej współpracy elektryków, elektroników, 
fi zyków, chemików i materiałoznawców 
oraz otwartości i gotowości do tworzenia 
zespołów badawczych o charakterze inter-
dyscyplinarnym. 

W odniesieniu do pomiarów magne-
tycznych sympozjum potwierdziło, że 

obecnie projektantom i konstruktorom 
nie wystarcza już znajomość wartości pól 
w wybranych punktach analizowanych 
struktur, ale potrzebna jest dokładna 
znajomość 3-wymiarowych rozkładów 
czasowo-przestrzennych wybranych 
wielkości w całej objętości rozważanych 
obiektów. Stawia to nowe wyzwania me-
trologom oraz specjalistom od wizuali-
zacji, przetwarzania i animacji wyników 
pomiarowych. 

Zakończenie sympozjum miało miej-
sce w podziemiach Kopalni Soli w Wie-
liczce. Przedstawiciele poszczególnych 
kontynentów (aż czterech!) i krajów, 
opuszczając przepiękną Kryształową 
Komnatę im. Jana Haluszka, podkreślali, 
iż wyjeżdżają z głębokim przekonaniem, 
że w trakcie sympozjum nawiązali nowe 
wartościowe kontakty naukowe i kole-
żeńskie, które przyniosą w przyszłości 
jeszcze bardziej owocną współpracę 
międzynarodową.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński jest 
dyrektorem Instytutu Automatyki i Trakcji Elek-
trycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK, przewodniczącym Polskie-
go Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej. 
Tytuł pochodzi od redakcji. 

XIII Międzynarodowe Sympozjum „Magnetic Measurements and Modelling”

Potrzeba interdyscyplinarności
KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI

Uczestnicy seminarium w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce. Fot.: Mariusz Najgebauer
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Znacznym zainteresowaniem cieszy-
ła się XIX edycja dorocznego konkursu 
„Architektura Betonowa”, zorganizowa-
nego wspólnie przez Wydział Architektury 
PK i Stowarzyszenie Producentów Cemen-
tu. Z 11  wydziałów architektury uczelni 
z całej Polski zgłoszono 32 prace. Laure-
atów poznaliśmy 22 października podczas 
wernisażu wystawy pokonkursowej.

Listę nagrodzonych w tym roku osób 
należy jednak zacząć nie od nazwisk au-
torów najlepszych prac, ale od prof. Ma-
rii Misiągiewicz z Wydziału Architektury 
PK,  uhonorowanej nagrodą specjalną. Re-
prezentujący Stowarzyszenie Producentów 
Cementu dyrektor ds. marketingu Zbigniew 
Pilch podkreślił, że prof. Misiągiewicz, współ-
twórczyni konkursu, przez lata z wielką pasją 
zachęcała do pokazywania architektom, jak 
pięknie i twórczo można stosować beton. 
Teraz z rąk prorektorów PK prof. Tadeusza 
Tatary i prof. Andrzeja Białkiewicza otrzyma-
ła wyjątkową, sygnowaną jej imieniem i na-
zwiskiem, statuetkę konkursu.

Jury konkursu oceniało nadesłane na 
konkurs projekty z punktu widzenia ich 
wartości architektonicznych, opartych na 
walorach estetycznych i konstrukcyjnych 
betonu. Trzy równorzędne nagrody za naj-
lepsze prace otrzymali:
• arch. Aleksandra Kozołub za pracę „Elu-

wium: Polis nurkowe, Zatoka Galway” 
(promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkow-
ska, Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej); 

• arch. Michał Przetaczek za pracę „Win-
nica Wieliczka” (promotor: dr inż. arch. 

Piotr Wróbel, Wydział Architektury 
i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego);  

• arch. Anna Kaleta za pracę „Biblioteka 
Politechniki Krakowskiej” (promotor: 
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, 
Wydział Architektury Politechniki Kra-
kowskiej).
Ponadto trzy prace uhonorowano wy-

różnieniami. Pzyznano je: 
• arch. Urszuli Laskowskiej za pracę „Ho-

tel w Islandii” (promotor: dr inż. arch. 
Monika Magdziak, Wydział Architektu-
ry Politechniki Białostockiej); 

• arch. Dominikowi Rzeczkowskiemu za 
pracę „Projekt koncepcyjny Muzeum 
Morskiego w Szczecinie” (promotor: 

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodych architektów

Beton ma duszę

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, 
prof.  PŚ, Wydział Architektury Poli-
techniki Śląskiej); 

• arch. Kamilowi Kaczmarkowi za pracę 
„Centrum Naukowo-Wystawiennicze 
PKN Orlen — Szkło i Beton” (promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, Wy-
dział Budownictwa, Architektury i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Łódzkiej). 
Spotkanie stało się okazją do przypo-

mnienia przez prof. Andrzeja Białkiewi-
cza słów jednego z twórców konkursu, 
prof. Dariusza Kozłowskiego, który napisał 
kiedyś, że beton ma duszę. Zbigniew Pilch 
(jeden z jurorów tegorocznego konkursu) 
dziękował za lata wsparcia udzielanego 
przez władze uczelni. Słowa te skierował 
w pierwszej kolejności do byłego rektora, 
prof. Kazimierza Furtaka, który poproszo-
ny o zabranie głosu podkreślił, że beton 
stwarza studentom szerokie pole do wyra-
żania swego wnętrza architektonicznego. 
W uroczystości uczestniczyli prodziekani 
WA: prof. Kazimierz Kuśnierz, który był 
przewodniczącym jury konkursowego, 
dr  hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy oraz 
dr inż. arch. Ryszard Zawisza. 

Gości przybyłych na wernisaż do Ga-
lerii „Gil” witali prof. Stefan Dousa oraz 
dr  hab.  inż. arch. Tomasz Kozłowski, 
prof. PK, komisarz konkursu.

(ps)
Zdjęcia: Ja n Zych 

Gość specjalny wernisażu Kazimierz Furtak (przemawia); z lewej Przemysław Bigaj, z prawej 
Zenon Pilch i Tomasz Kozłowski

Podziękowania i gratulacje Marii Misiągiewicz składają (od lewej): Zbigniew Pilch, Tadeusz 
Tatara, Stefan Dousa i Andrzej Białkiewicz



19Nasza Politechnika nr 1 (185) styczeń 2019www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

 Projekty dla 
Królowej Lodu
Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kom-
pozycji Architektonicznej PK wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Producentów Cementu 
zorganizowały kolejne warsztaty z cyklu 
„Architektura Betonowa”. W wydarzeniu 
pod hasłem „Tron Królowej Lodu” wzięło 
udział 28 studentów z 10 szkół architektury 
z całej Polski.

Studenci mieli za zadanie zaprojek-
tować tron nie tyle dla tytułowej postaci 
z bajki Hansa Christiana Andersena „Sne-
dronningen”, co dla osoby jeszcze gorszej 
— takiej, że tylko betonowy tron zdołałby 
wytrzymać zetkniecie z jej zimnym ciałem. 
Do realizacji projektu można było użyć be-
tonu o objętości nie większej niż pół metra 
sześciennego. 

Udział w warsztatach dostarczył też… 
mocnych wrażeń. Studenci odwiedzili 
bowiem Flyspot w Katowicach — obiekt 
z pionowym tunelem aerodynamicznym, 
w którym symuluje się warunki towarzy-
szące swobodnemu spadaniu (jak podczas 
skoku ze spadochronem). Zapewniają to 
silne turbiny generujące ciągły przepływ 
powietrza o odpowiednio dobranych pa-
rametrach. 

Amatorzy adrenaliny, po przejściu 
krótkiego szkolenia, odbywali loty w towa-
rzystwie instruktora. Rozmiary tunelu po-
zwalały próbować różnych powietrznych 
ewolucji. Zwiedzano też budynek Flyspo-
tu, zapoznając się z jego konstrukcją. W ten 
sposób katowicka wizyta nawiązała do 
przedmiotu warsztatów, bowiem obiekt 
jest zbudowany z betonu.

W warsztatach wzięli udział studenci 
z politechnik w Białymstoku, Gliwicach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wroc-
ławiu oraz z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu i So-
pockiej Szkoły Wyższej. Zajęcia odbyły się 
w dniach 3–7 września 2018 r. Zorganizowa-
no je we współpracy z: PERI Polska Sp. z o.o., 
Katedrą Technologii Materiałów Budowla-
nych AGH (gdzie odbyła się część zajęć) oraz 
Grupą Ożarów Bosta Beton.

Zdjęcia z warsztatów (i fruwania w tu-
nelu aerodynamicznym) prezentujemy na 
III stronie okładki.

(R.)

Doczesne szczątki chemika Karola Olszew-
skiego i ziemia z grobu fi zyka Zygmunta 
Wróblewskiego zostały 19 października 
2018 r. uroczyście przeniesione z cmenta-
rza Rakowickiego do Panteonu Narodowe-
go w kościele pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła. Ceremonia odbyła się w asyście 
licznie przybyłych przedstawicieli życia 
akademickiego Krakowa.

Obaj uczeni mieli już znaczący doro-
bek, gdy w lutym 1883 r. wspólnie rozpo-
częli badania nad skropleniem tzw. gazów 
trwałych. Już w następnych tygodniach 
jako pierwsi skroplili tlen, azot i tlenek wę-
gla. W ślad za tym sukcesem szybko zyskali 
światową sławę. Jednak równie szybko ich 
owocna współpraca rozpadła się, zamie-
niając się w ostrą rywalizację. 

Zygmunt Wróblewski zginął w 1888  r. 
w pożarze swojego laboratorium. Olszew-
ski kontynuował badania. W 1895 r. skroplił 

Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz 
Politechniki Krakowskiej 

Karol Olszewski 
i Zygmunt Wróblewski 
w Panteonie Narodowym

i zestalił argon. Rok później wykonał 
pierwsze na ziemiach polskich zdjęcie 
rentgenowskie do celów diagnostycznych. 
Obsypywany w kolejnych latach licznymi 
zaszczytami, zmarł w 1915 r.

Uroczystemu złożeniu w Panteonie Na-
rodowym przy ul. Grodzkiej szczątków Ka-
rola Olszewskiego i ziemi z grobu Zygmun-
ta Wróblewskiego (na przeniesienie jego 
prochów konieczne jest jeszcze uzyskanie 
zgody członków licznej rodziny) towarzy-
szyła msza św. Wśród przedstawicieli in-
stytucji naukowych Krakowa, oddających 
hołd wielkim badaczom, byli członkowie 
władz Politechniki Krakowskiej: rektor 
prof.  Jan Kazior, prorektorzy prof. Andrzej 
Białkiewicz, dr hab. inż. Marek Stanuszek, 
prof. Tadeusz Tatara, dr hab. inż. Jerzy Za-
jąc, prof. PK oraz dziekani.

(ps)

Uroczysta msza św. w intencji wybitnych fi zyków. Fot.: Jan Zych
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Politechnika Krakowska uzyskała w 2017 roku 
wsparcie MNiSW na dofi nansowanie przed-
sięwzięć zmierzających do komercjalizacji 
wyników badań naukowych swoich pracow-
ników i zespołów badawczych. „Inkubator In-
nowacyjności +” — projekt, w ramach które-
go prowadzono działania — pomógł wyłonić 
na PK autorów prac o dużym potencjale wdro-
żeniowym. A takim bez wątpienia cechuje się 
urządzenie, którego koncepcję opracowali 
specjaliści w dziedzinie hydrologii z Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska PK — dr inż. Andrzej 
Wolak oraz mgr inż. Piotr Przecherski.

Badacze, na co dzień pracownicy In-
stytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
PK, podjęli się budowy bezzałogowego 
urządzenia przeznaczonego m.in. do pro-
wadzenia pomiarów w zbiornikach śródlą-
dowych — jeziorach, rzekach, stawach czy 
kanałach. Powstała uniwersalna platforma 
pomiarowa z echosondą jednowiązkową. 

Taki pływający robot, bez ludzi na po-
kładzie, wykonujący zadaną pracę samo-
dzielnie, ma wiele zalet. Może prowadzić 
prace w sytuacjach uciążliwych i niebez-
piecznych, nie narażając nikogo, a bardzo 
małe zanurzenie pozwala mu docierać do 

rejonów dotąd całkowicie niedostępnych 
pomiarom (np. w strefach cofkowych zbior-
ników retencyjnych, w płytkich i rozległych 
jeziorach). Wykonuje pomiary w ustalony 
sposób, taki sam w większości sytuacji, co 
umożliwia porównywanie wyników. Dane 
z pomiarów służą przede wszystkim do 
analizy stanu i funkcjonowania zbiorników, 
a wizualnym efektem badań są szczegó-
łowe mapy batymetryczne, nieocenione 
w działaniach służących ochronie przeciw-
powodziowej i ochronie środowiska. Dzięki 
modułowej budowie urządzenie, po zmia-
nie zainstalowanego wyposażenia, może 
być także wykorzystywane do innych prac: 
do pobierania próbek wody, ustalania 
prędkości wody i przepływu (za pomocą 
sondy ADCP) albo do wykonywania zdjęć 
dna badanych akwenów czy cieków (za 
pomocą sonaru bocznego lub echosondy 
wielowiązkowej). 

Opracowując koncepcję konstrukcji 
i działania urządzenia, twórcy zwrócili 
szczególną uwagę na trzy cechy. Zadba-
li o dużą dokładność pomiarów, także 
w przypadku wystąpienia falowania wody 
w zbiorniku. Postarali się, by efektywność 
wykonywanych zadań była jak największa 
(wymagany czas nieprzerwanego działa-
nia wynosi co najmniej 8 godzin). Popra-
wę niezawodności ostatecznie uzyskali 
poprzez zastosowanie zasady redundacji, 
czyli dublowania działania większości pod-
stawowych systemów, w tym zasilania 
i sterowania. Duże znaczenie miała dla nich 
dodatkowo łatwość użytkowania urządze-
nia. Sukces zapewniło im zastosowanie 
specjalnego oprogramowania sterującego.

Od 2013 r., kiedy to zaprezentowany 
został prototyp funkcjonalny urządzenia 
— proof-of-concept (nazwany UPP-1E), pro-
wadzone są prace nad jego ulepszeniem. 
Prototyp został przetestowany w warun-
kach naturalnych podczas pomiarów m.in. 
w znanej z silnego prądu rzece Dunajec pod 
Nowym Sączem i w głębokim, sztucznym 
zbiorniku wodnym Wapienica. Zdobyte 
w ten sposób doświadczenie, wzboga-
cone o zdobycze telemetrii, posłużyło do 

„Inkubator Innowacyjności +” fi nansuje prace przedwdrożeniowe

Uniwersalna platforma pomiarowa

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” 
jest realizowany wspólnie przez kon-
sorcjum złożone z Centrum Transferu 
Technologii PK oraz INTECH PK Sp. z o.o. 
dzięki wsparciu udzielonemu z Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(działanie 4.4 — „Zwiększenie poten-
cjału kadrowego sektora B+R”), współfi -
nansowanego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. Jego budżet 
opiewa na kwotę 2 mln 431 tys. zł. Z tych 
środków są fi nansowane prace dostoso-
wujące opracowywane na PK techno-
logie do zapotrzebowania rynkowego 
poprzez podniesienie TRL (Technology 
Readiness Level — poziom gotowo-
ści technologicznej), a także działania 
służące promocji oferty PK na rynkach 
międzynarodowych, rejestracji zgłoszeń 
w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim 
Urzędzie Patentowym czy zapewniające 
ochronę wynalazkom w poszczególnych 
krajach, powołano również brokerów 
innowacji, zorientowanych w tematyce 
prac badawczych i rozwojowych prowa-
dzonych na wydziałach PK.

ulepszenia urządzenia i opracowania kolej-
nego prototypu — UPP-2E. Czego dotyczyła 
korekta? Twórcy wprowadzili wiele rozwią-
zań redukujących wpływ falowania wody 
w zbiorniku na wyniki pomiarów wykony-
wanych przez urządzenie; tzw. metoda 
aktyw nej redukcji falowania stała się pod-
stawą wniosku o udzielenie ochrony pa-
tentowej. Udoskonalony został też układ 
sterowania — wprowadzono rozbudowany 
system nawigacji autonomicznej, pozbawio-
ny nawet pośredniego udziału człowieka.

Prace nad prototypem UPP-2E weszły 
w ostatni etap i z końcem 2018 r. przystą-
piono do prób w naturalnych warunkach. 
Stan zaawansowania urządzenia pozwala 
przypuszczać, iż w niedługim czasie nastą-
pi zmiana jakościowa w charakterze i za-
kresie pomiarów batymetrycznych. Prace 
nad uniwersalną platformą pomiarową 
zostały sfi nansowane ze środków projektu 
„Inkubator Innowacyjności +”. 

(R.)

Andrzej Wolak (z lewej) i Piotr Przecherski — 
twórcy platformy pomiarowej. Fot.: Jan Zych
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Sześćdziesięcioro studentów III roku Wy-
działu Architektury Politechniki Krakow-
skiej wzięło udział w konkursie projekto-
wym, ogłoszonym w związku z realizacją 
porozumienia o współpracy pomiędzy 
Politechniką Krakowską i gminą Szczuro-
wa. Ich dokonania można było oglądać na 
wystawie pokonkursowej, otwartej 18 paź-
dziernika 2018 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Szczurowej. Prace powsta-
wały podczas zajęć z projektowania 
architektoniczno-urbanistycznego II, pro-
wadzonych w Instytucie Projektowania 
Architektonicznego PK. Dla przyszłych in-
żynierów architektów, którzy niebawem 
ukończą pierwszy stopień studiów, była to 
okazja do zacieśnienia związków między 
teorią projektową i praktyką. Gmina nato-
miast uzyskała w ten sposób prace studial-
ne na zagospodarowanie przestrzeni. 

Zadanie polegało na zaprojektowaniu 
Wielofunkcyjnego Domu Kultury i Rekre-
acji w dwóch lokalizacjach — w trudnych 
przestrzennie i historycznie uwarunkowa-
niach w centrum miasta, przy ulicy Rynek 
oraz w miejscu pozbawionym kontekstu 
architektonicznego, poza centrum, przy 
wylotowej ulicy Krakowskiej. Cykl zajęć 
dydaktycznych poprzedzono wizją lokal-
ną wskazanych przez gminę lokalizacji. 
Przeprowadzono ją w marcu 2017 roku. 
Prace realizowane były w ciągu seme-
stru zajęć projektowych pod kierunkiem 
ośmiu nauczycieli akademickich Zespołu 

Architektury Współczesnego 
Regionalizmu Katedry Archi-
tektury Miejsc Pracy i Rekreacji. 
Semestralną, końcową obronę 
prac studenckich i ich ocenę, 
przeprowadzono niezależne 
od konkursu.

Projekty przedstawiają 
wizje przyszłych architektów, 
mających na tym etapie nauki 
zawodu przywilej własnego 
autorskiego poglądu na kwe-
stie kształtowania nowej zabu-
dowy w kontekście lokalnych 
uwarunkowań przestrzen-
nych i kulturowych. Głównym 
celem było wkomponowa-
nie współczesnego obiektu 
w tradycyjną zabudowę i krajobraz miej-
sca, a w konsekwencji poddanie rozwiązań 
projektowych publicznej ocenie mieszkań-
ców gminy w lokalnym głosowaniu. Ten 
cel został osiągnięty, a prace przez tydzień 
były eksponowane w Gminnej Bibliotece 
Publicznej, mieszczącej się we wspaniale 
odnowionym dworze Kępińskich, położo-
nym w centrum Szczurowej. 

Powołana zarządzeniem wójta gmi-
ny Ma riana Zalewskiego konkursowa 
komisja, której przewodniczyła mgr inż. 
arch.  M.  Kucia-Tyczyńska, po podliczeniu 
głosów mieszkańcow postanowiła przy-
znać sześć nagród, po trzy nagrody dla prac 
realizowanych w każdej z dwóch lokalizacji. 

Za projekty obiektu w centrum miasta, przy 
ulicy Rynek, nagrodzone zostały: Karolina 
Wąsik — I nagroda, Simona Lorenc — II na-
groda i Izabella Tabiś — III nagroda. Z kolei 
za prace dotyczące obiektu poza centrum 
miasta, przy ulicy Krakowskiej I nagrodę 
otrzymała Ksenia Skachkova; II nagrodę 
— Katarzyna Kozak, a III nagrodę — Mag-
dalena Mazurkiewicz. W uroczystości ogło-
szenia wyników konkursu i rozdania nagród 
wzięli udział lokalni działacze kultury, ad-
ministracji samorządowej, sołectw, a także 
mieszkańcy Szczurowej, wspomagający 
rozwój lokalnej społeczności. Na zakończe-
nie wójt Marian Zalewski wyraził wdzięcz-
ność za możliwość wyjątkowej współpracy 
z Politechniką Krakowską w roku 2018, Roku 
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. 
Podziękowania dla kadry dydaktycznej za 
zainicjowanie tej korzystnej dla wszystkich 
współpracy przekazał na ręce najmłodszej 
asystentki Zespołu Architektury Współczes-
nego Regionalizmu Manezhie Dost.

Zdjęcia: Piotr Madej

Dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski kie-
ruje Zespołem Architektury Współczesnego 
Regionalizmu w Instytucie Projektowania Archi-
tektonicznego WA PK.

Wydział Architektury zacieśnia współpracę w regionie

Wystawa projektów studentów architektury 
dla gminy Szczurowa
WOJCIECH CHMIELEWSKI

Wójt Marian Zalewski wręcza I nagrodę studentce Ksenii 
Skachkovej

Wystawa prac w Gminnej Bibliotece w Szczurowej
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Dobiegła końca 21. edycja studiów pody-
plomowych z zakresu doradztwa zawo-
dowego, prowadzonych przez Centrum 
Pedagogiki i Psychologii Politechniki Kra-
kowskiej. Podczas uroczystości, która od-
była się 20 października 2018 r. w Pawilonie 
Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”, 
dyplomy i certyfi katy ukończenia studiów 
odebrało 160 nowych doradców zawodo-
wych z całej Małopolski.

Studia były współfi nansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014–2020 (10. Oś Priorytetowa 
„Wiedza i Kompetencje”; Działanie 10.2. 
Rozwój kształcenia zawodowego uczniów 
pt. „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce II”). Projekt ma na 
celu wsparcie w formie szkoleń i studiów 
podyplomowych nauczycieli oraz dorad-
ców zawodowych, prowadzących szkolne 
punkty informacji i kariery w małopolskich 
szkołach. 

Liderem projektu jest Departament 
Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Małopolskiego. Projekt realizuje Cen-
trum Pedagogiki i Psychologii PK jako 
partner koncepcyjno-merytoryczny, odpo-
wiedzialny za organizację i przeprowadze-
nie szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Studia trwały 3 semestry i były prowa-
dzone według autorskiego programu CPIP, 
obejmującego 440 godzin w 7 modułach 
(wybrane zagadnienia prawa pracy; rynek 
pracy; zawodoznawstwo w planowaniu 
kariery zawodowej; psychologia w doradz-
twie zawodowym; poradnictwo zawodo-

we i całożyciowe doradz-
two kariery; doradztwo 
edukacyjno-zawodowe 
w systemie oświaty; semi-
narium dyplomowe).

Wręczenie świadectw 
poprzedziła konferencja 
naukowa „Doradztwo 
edukacyjno-zawodowe 
w procesie zmian sys-
temowych w edukacji”, 
podczas której dr hab. inż. 
Janusz Morbitzer z Akade-
mii Wyższej Szkoły Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej 
przypomniał, czym są dla 
nauczycieli, doradców za-
wodowych współczesne 
wyzwania nowej epoki 
cyfrowej. Dr hab. Klaudia 
Węc z Centrum Pedagogiki i Psychologii 
PK naświetliła doradcom humanistyczne 
idee doradztwa zawodowego. Z kolei Bo-
żena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, przedstawiła doradcom aktu-
alne koncepcje kształcenia zawodowego 
w zreformowanym szkolnictwie branżo-
wym, zaś Anna Pregler, ekspert projektu 
Ośrodka Rozwoju Edukacji „Efektywne do-
radztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w latach 2016–2018” 
mówiła o potrzebie podnoszenia jako-
ści doradztwa edukacyjno-zawodowego 
w szkołach na podstawie ostatniego roz-
porządzenia MEN w sprawie doradztwa 
zawodowego. Gośćmi konferencji były 
również Anna Kida, doradca regionalny 
ds.  zintegrowanego systemu kwalifi kacji 

Politechnika kształci nie tylko inżynierów

z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warsza-
wie oraz Magdalena Kamieniecka,  ekspert 
merytoryczny ds. systemu kwalifi kacji. Obie 
prelegentki zaprezentowały wyniki badań 
„ZSK w oczach doradców zawodowych”. 

Na zakończenie spotkania członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
Grzegorz Lipiec, dyrektor Departamen-
tu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego Dariusz Styrna, prorektor 
PK ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy Zając, 
prof. PK oraz dyrektor Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK dr Marian Piekarski wrę-
czyli 160 nowym doradcom zawodowym 
świadectwa, dyplomy i certyfi katy ukoń-
czenia studiów.

(R.)

 Na terenie kampusu Politechniki Krakow-
skiej przy ulicy Warszawskiej mogliśmy 
pod koniec listopada ubiegłego roku zo-
baczyć energooszczędny dom na kołach. 
Naukowcy poddawali go testom. Proto-
typowy mobilny budynek został zapro-
jektowany na PK dla podkarpackiej fi rmy 
Micco.

Firma do tej pory zajmowała się im-
portem mobilnych domków letnisko-
wych, które budzą w Polsce coraz większe 

Dom na kołach oszczędza energię
zainteresowanie. Teraz postanowiła wpro-
wadzić na rynek własny produkt. Projekt 
obiektu powstał w Zakładzie Budownic-
twa i Fizyki Budowli PK, kierowanym przez 
dr. hab. inż. Tomasza Kisilewicza, prof. PK. 
W domku znajduje się salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, pokój do pracy i ła-
zienka. Komfort mieszkańcom zapewnia-
ją: ogrzewanie elektryczne, mechaniczna 
wentylacja z odzyskiem ciepła oraz oświe-
tlenie wewnętrzne LED o zmiennych kolo-

rach. Obiekt spełnia wysokie wymagania 
izolacyjności termicznej.

Autorzy projektu przygotowują róż-
ne wersje mobilnego domu, o długości 
6, 9 i 12 metrów, przy szerokości 3,6 metra. 
Przewidują też możliwość równoległego 
ustawienia dwóch obiektów obok siebie, 
dzięki czemu otrzymać będzie można 
obiekt o szerokości 7,2 metra.

(ps)

Absolwentom ukończenia studiów gratulował Grzegorz Lipiec. 
Fot.: Andrzej Oleszko
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Komunikaty o stanie powie-
trza wskazują, że najbar-
dziej zanieczyszczonym 
miastem w Polsce jest Kra-
ków. Według Głównego In-

spektoratu Ochrony Środowiska liczba 
dni z przekroczeniami średniodobowego 
stężenia pyłów PM10 w latach 2011–2015, 
w odniesieniu do poziomu dopuszczal-
nego, była największa w Krakowie — 
wynosiła 200 dni w roku. Pozostałe duże 
aglomeracje, jak: Warszawa, Łódź i Byd-
goszcz, miały przekroczone maksymalne, 
dopuszczalne stężenie średnio od 50 do 
100 dni w roku, a Katowice — od 69 do 
110 dni w roku. Tak więc przekroczenia 
dopuszczalnego stężenia PM10 w Krako-
wie występowały ponad dwukrotnie czę-
ściej niż w Katowicach, stolicy przemysło-
wego regionu Polski.

Niebezpieczne pyły
Podobnie jak w latach 2011–2015, również 
w 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Krakowie odnotował 
w mieście wielokrotne przekroczenia do-
puszczalnego stężenia PM10. W analizo-
wanym roku stężenia zawieszonego pyłu 
PM2,5 w powietrzu Krakowa, Tarnowa, 
Zakopanego, Trzebini, Bochni i Nowego 
Sącza osiągały w niektórych przypadkach 
około 40 μg/m3, gdy dopuszczalne jego stę-
żenie wynosi 25 μg/m3. 

Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 są 
mieszaninami organicznych i nieorga-
nicznych cząstek o różnych kształtach, 
na których powierzchniach adsorbują się 
toksyczne metale ciężkie i rakotwórcze 
substancje organiczne (dioksyny, furany, 
WWA i inne). Pył zawieszony ze względu 
na małe rozmiary przedostaje się do płuc 
i wywołuje różne problemy zdrowotne, 
jak: zapalenie płuc, zmiany nowotworo-
we, pylicę, astmę, alergię. 

Wyjątkowo niebezpieczny jest pył 
PM2,5, gdyż przedostając się głęboko do 
płuc, trwale uszkadza pęcherzyki płucne 
i wnika do krwi. Pył zawieszony, przy 
dużym stężeniu, w porach jesienno-
-zimowych tworzy smog aerozolowy (py-
łowy). Na pyle zawieszonym PM10 ad-
sorbuje się rakotwórczy benzo(a)piren. 

W 2017 r. w województwie małopolskim 
roczne stężenia benzo(a)pirenu w punk-
tach pomiarowych znacznie przekra-
czały dopuszczalną normę, wynoszącą 
1 ng/m3 i nawet w Rabce-Zdroju stężenie 
tej substancji wynosiło 8 ng/m3. Analiza 
wyników wskazuje, że w miastach ślą-
skich takich, jak: Zabrze, Rybnik i Ka-
towice, powietrze zawiera mniej zanie-
czyszczeń niż w Krakowie i Skawinie, 
również w miesiącach letnich, poza 
okresem grzewczym.

Gdzie jest przemysł?
W województwie małopolskim, w Nowej 
Hucie, dzielnicy Krakowa, jest huta sta-
nowiąca dziś część wielkiego koncernu 
hutniczego ArcelorMitt al. W skład tego 
koncernu wchodzą również huty ślą-
skie: „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, 
„Florian” w Świętochłowicach, „Cedler” 
w Sosnowcu. Oprócz wymienionych są 
też w województwie śląskim Huta „Bato-
ry”, Huta Zabrze SA i ISD Huta Częstocho-
wa Sp. z o.o., będąca największym polskim 
dostawcą blachy okrętowej.

Ponadto w województwie śląskim 
funkcjonuje rozwinięty przemysł górni-
czy. Do 18 lipca 2017 r. Kompania Węglo-
wa SA liczyła 19 czynnych kopalń węgla 

kamiennego i ponad 40 zamkniętych, zli-
kwidowanych lub połączonych. Równo-
legle działał Katowicki Holding Węglo-
wy SA. Obecnie aktywne są: Jastrzębska 
Spółka Węglowa (5 KWK), Polska Grupa 
Górnicza (9 KWK), Przedsiębiorstwo 
Górnicze „Silesia”, Węglokoks (1 KWK), 
Tauron Wydobycie oraz kopalnie samo-
dzielne, niezrzeszone. Zmiany w polskim 
górnictwie zachodzą tak szybko i często, 
że niektóre informacje po opublikowaniu 

Czy jakość powietrza 
to tylko problem Krakowa?
Województwo małopolskie oddzielać powinien od śląskiego naturalny fi ltr 
do usuwania zanieczyszczeń, utworzony z wyselekcjonowanej roślinności 
ANNA M. ANIELAK

Widok na Kraków z kopca Kościuszki

Poziom zanieczyszczenia powietrza w okresie 
od kwietnia do lipca w wybranych miastach 
Małopolski i Śląska
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tego artykułu mogą być już nieaktualne. 
W województwie małopolskim są tyl-
ko dwie kopalnie węgla kamiennego — 
ZG Nowe Brzeszcze i ZG „Janina” (w Li-
biążu), należące do grupy Tauron Wydo-
bycie, zrzeszającej 3 kopalnie (trzecia 
w województwie śląskim). 

Porównanie tylko hutnictwa meta-
li i przemysłu węgla kamiennego dwóch 
regionów — śląskiego i małopolskiego 
— dostarcza wystarczającego dowodu na 
to, w którym województwie występuje 
większa emisja zanieczyszczeń do atmos-
fery. Pomimo dużej dysproporcji emisji, 
niekorzystnej dla województwa śląskiego, 
to w województwie małopolskim, nawet 
w gminach i miejscowościach małych 
jak Brzeszcze, występują przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu. Dlaczego więc w Krakowie 
powietrze jest gorsze niż w regionie prze-
mysłowym, również w okresie wiosennym 
i letnim?

Topografi a nie zanieczyszcza, 
ale…

Jakość powietrza zależy od wielu czyn-
ników, głównie od rodzaju i liczby źródeł 
emitujących zanieczyszczenia, które roz-
przestrzeniają się w środowisku z pręd-
kością związaną z warunkami atmosfe-
rycznymi. Często powietrze jest lepsze 
w miejscu emisji niż tam, gdzie nie ma 
źródła powstawania zanieczyszczeń. 
Słaby wiatr lub cisza wiatrowa, ujemna 
temperatura dobowa, wysoka wilgotność 
powietrza sprzyjają wysokim dobowym 
stężeniom zanieczyszczeń w powietrzu. 

Wymienia się różne przyczyny wy-
stępowania w powietrzu zanieczyszczeń 
i wielkości ich stężeń, takie jak: działania 
administracyjne, zjawisko ubóstwa energe-
tycznego, cena gazu ziemnego, eksploata-
cja samochodów i inne. Za główne źródła 
emisji pyłów do powietrza w Polsce uważa 
się spalanie paliw stałych w mieszkaniach 

oraz transport drogowy. 
Według Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami sektor komunalno-
-bytowy przyczynia się do 
około 50 proc. emisji pyłów 
do atmosfery i powoduje 
epizody smogowe. 

Często jednak nie 
uwzględnia się topografi i te-
renu. Wprawdzie nie powo-
duje ona emisji zanieczysz-
czeń, ale stwarza warunki 
odpowiednie do ich kumu-
lowania. Dlatego w miejsco-
wościach położonych w doli-
nach czy nieckach, nawet 
w małych miasteczkach czy 
na obszarach wiejskich, mogą 

występować znaczne dobowe przekrocze-
nia dopuszczalnego stężenia zanieczysz-
czeń, szczególnie pyłami zawieszonymi. 
Monitorowane metale jak ołów, arsen, kadm 
i nikiel oraz organiczny związek benzo(a)-
piren są w pyle zawieszonym PM10, a więc 
ich stężenie jest paralelne do stężenia pyłu 
PM10. Ważnym czynnikiem jest również 
zabudowa terenu, która podobnie jak to-
pografi a także przyczynia się do bezruchu 
powietrza i kumulowania się nawiewanych 
z innych miejsc zanieczyszczeń.

Co nam wiatr przywiewa

Kraków położony jest w dolinie Wisły. Od 
strony zachodnio-północnej i północnej 
sąsiaduje m.in. z Wyżyną Śląską i Wyżyną 
Krakowsko-Częstochowską, gdzie znajduje 
się województwo śląskie. W pobliżu Kra-
kowa są usytuowane miasta przemysłowe: 
Rybnik, Zabrze, Gliwice, Bytom, Świętochło-
wice, Ruda, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, 
Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie 
itd. Od strony południowej Krakowa mamy 
Pogórze Beskidzkie, Beskidy, Karpaty Za-
chodnie oraz Tatry. Od strony północno-
-wschodniej jest Niecka Nidziańska. 

W Krakowie, mieście akademickim 
i turystycznym, liczba produkcyjnych za-
kładów jest niewielka. Ponadnormatyw-
ne wartości zanieczyszczeń wykazano 
również dla Brzeszcz, gminy wysuniętej 
najdalej na zachód na obszarze Małopol-
ski Zachodniej, na granicy województwa 
małopolskiego i śląskiego. Gmina Brzesz-
cze leży między Sołą i Wisłą, na terenie 
Kotliny Oświęcimskiej. W Brzeszczach 
jest kopalnia węgla kamiennego ZG Nowe 
Brzeszcze, ale na jakość powietrza gminy 
nie może wpływać tylko jedna kopalnia. 

Ważnymi czynnikami są topogra-
fi a terenu i wiatry, które przemieszczają 
zanieczyszczenia. Jeżeli są wiatry za-
chodnie i północne, to docierają do Wy-
żyny Śląskiej o najwyższym wzniesie-
niu 360 m n.p.m. Od strony wschodniej 

wiatry napotykają wzniesienia Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, osiągające 
wysokość 512 m n.p.m. Wiatry porywają za-
nieczyszczenia z Wyżyny Śląskiej i ociera-
jąc się o wzniesienia Wyżyny Krakowsko-
-Częstochowskiej, docierają do Kotliny 
Oświęcimskiej, gdzie położona jest gmina 
Brzeszcze. To tłumaczy znaczne przekro-
czenia dopuszczalnego stężenia benzo(a)-
pirenu w pyle niesionym w Brzeszczach. 

Od strony południowej niesione pyły 
napotykają Pogórze Beskidzkie i Beskidy, 
położone wyżej niż Brama Krakowska. 
Naturalnym tunelem utworzonym w do-
linie Wisły pyły są więc niesione do Kra-
kowa. W dni bezchmurne łatwo można 
od strony Pogórza Beskidzkiego ujrzeć 
zawieszone pyły nad Krakowem. 

Inaczej rozprzestrzeniają się zanie-
czyszczenia w Gorlicach, mieście położo-
nym we wschodniej części województwa 
małopolskiego, w Obniżeniu Gorlickim, 
na wysokości 350–450 m n.p.m., nad Ropą. 
Gorlice są miastem przemysłowym, z wie-
loma zakładami produkcyjnymi i nieczyn-
ną rafi nerią ropy naftowej Glimar. Miasto 
jest oddalone od województwa śląskiego, 
a od jego strony południowej znajduje się 
Magurski Park Narodowy. Na mapie wo-
jewództwa małopolskiego Gorlice i okoli-
ce są wyspą pozbawioną zanieczyszczeń, 
co można zauważyć w każdym raporcie 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie.

*
Przedstawione wyniki wskazują, że wy-
miana pieców z węglowych na gazowe 
jest działaniem niewystarczającym, by 
ratować Kraków. Województwo małopol-
skie od śląskiego powinno być oddzielone 
naturalnym, utworzonym przez wyselek-
cjonowaną roślinność fi ltrem do usuwania 
zanieczyszczeń emitowanych na Śląsku, 
fi ltrem chroniącym sąsiadujące regiony. 

Kraków jest jednym z najważniejszych 
ośrodków kulturalnych w Polsce, przez 
wiele osób tradycyjnie uważanym za sto-
licę kulturalną kraju. Kraków jest też waż-
nym europejskim ośrodkiem turystycznym 
i zabytkowym, odwiedzanym przez około 
4 miliony turystów rocznie. Stare Miasto 
Krakowa wpisano na listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO. Dlatego naszym 
obowiązkiem jest utrzymanie tego pięknego 
i zabytkowego miasta w stanie nienaruszo-
nym dla następnych pokoleń Polaków.

Zdjęcia: Jan Zych

Prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak jest kierow-
nikiem Katedry Technologii Środowiskowych na 
Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
Śródtytuły pochodzą od redakcji. 
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 Jedną z służących tej idei ini-
cjatyw jest Tydzień Otwartego 
Dostępu (z ang. Open Access 
Week). Po raz pierwszy zorgani-
zowano go w 2007 r. na amery-

        kańskich uczelniach. Z czasem 
impreza spopularyzowała się na świe-
cie. W Polsce od 2010 r. wyższe uczel-
nie, jednostki naukowe oraz bibliote-
ki organizują seminaria, konferencje, 
warsztaty i inne imprezy, promujące 
ideę otwartego dostępu do źródeł na-
ukowych. W ubiegłym roku Tydzień 
Otwartego Dostępu (od 22 do 28 paź-
dziernika) obchodziliśmy pod hasłem 
Designing equitable foundations for open 
knowledge, co można przetłumaczyć 
jako: budowanie zbalansowanych fun-
damentów otwartej nauki lub budowa-
nie rzetelnych podstaw otwartej nauki. 
Była to dobra okazja, by przypomnieć 
kilka istotnych faktów.

Sprzeczne stanowiska i debaty

Na początku lat 90. naukowcy rozpo-
częli upowszechnianie wyników ba-
dań w repozytoriach i czasopismach 
naukowych, korzystając z modelu Open 
Access (rozumianego jako bezpłatny, 
powszechny, trwały i natychmiastowy 
dostęp dla każdego do cyfrowych form 
zapisu danych i treści naukowych oraz 
edukacyjnych). Wydawnictwa naukowe 
protestowały przeciwko takim prak-
tykom, obawiając się eliminacji z ryn-
ku. Sprzeczne stanowiska naukowców 
i wydawców wywołały debaty. Ich efek-
tem są m.in. rządowe decyzje w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz 
krajach Unii Europejskiej dotyczące 
wprowadzania otwartego dostępu.

W 2004 r. Polska podpisała „Decla-
ration on Access to Research Data from 
Public Funding”, opracowaną przez 

Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD). Deklaracja doty-
czyła bezpłatnego dostępu do danych, 
wyników badań uzyskiwanych dzię-
ki publicznym środkom fi nansowym. 
W 2008 r. Europejskie Stowarzyszenie 
Uniwersytetów (EUA) wydało zalecenia 
dotyczące tworzenia w Europie otwar-
tych, współpracujących ze sobą repozy-
toriów, a w 2012 r. Komisja Europejska 
opublikowała komunikat na temat lep-
szego dostępu do informacji naukowej 
oraz rekomendacje dla członków Unii 
Europejskiej w zakresie dostępu do in-
formacji naukowej i jej ochrony. Efek-
tem tych działań na gruncie polskim 
jest „Stanowisko Prezydium KRASP 
i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. 
w sprawie zasad otwartego dostępu do 
treści publikacji naukowych i eduka-
cyjnych” oraz opublikowane w 2015 r. 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zalecenia „Kierunki rozwoju 
otwartego dostępu do treści naukowych 
w Polsce”.

Jaką pójść drogą?

Zamieszczanie publikacji w Interne-
cie w modelu otwartego dostępu nie 
tylko nie narusza praw autorskich, ale 
przyczynia się do lepszej widoczności 
pracy naukowca. Sprzyja zwiększeniu 
liczby cytowań publikacji i wzrostowi 
wartości indeksu Hirscha. Otwarty do-
stęp usprawnia komunikację między 
naukowcami, ośrodkami badawczymi 
oraz wpływa na efektywniejszą współ-
pracę z przemysłem.

Decydując się na otwarty dostęp 
do własnych prac, można wybrać je-
den z dwóch sposobów publikowania. 
„Droga zielona” pozwala na depono-
wanie utworu w repozytorium lub ar-
chiwum cyfrowym. Autor, podpisując 
umowę z wydawnictwem, może zażą-
dać udostępnienia pełnego tekstu w In-
ternecie na mocy odpowiedniej umowy 
licencyjnej. Jeśli chce udostępnić opu-
blikowaną pracę, powinien sprawdzić 
warunki umowy lub skontaktować się 

Działania Biblioteki PK 
na rzecz otwartego dostępu
Wiele organizacji, instytucji fi nansujących badania naukowe oraz wyższych uczelni 
propaguje obecnie otwarty dostęp do danych badawczych i publikacji naukowych. 
W rodzimym środowisku Open Access od lat promuje Biblioteka PK

MARTA STĄPOREK, JOANNA RADZICKA

Fot.: Jan Zych
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z wydawcą w celu uzgodnienia warun-
ków zamieszczenia pracy w repozyto-
rium. Politechnika Krakowska posiada 
instytucjonalne repozytorium (Repo-
zytorium PK), w którym pracownicy, 
doktoranci i studenci mogą upublicz-
niać własne artykuły z czasopism, całe 
książki bądź ich fragmenty, wyniki ba-
dań, jak również materiały edukacyjno-
-dydaktyczne czy materiały i prezenta-
cje z konferencji.

Drugi sposób publikowania okreś-
lany jest jako „droga złota”. Umiesz-
czanie treści w tz w. otwartych czaso-
pismach oznacza dla użytkowników 
dostęp do tych materiałów bez barier 
technologicznych, fi nansowych lub 
prawnych, a zastosowanie wolnych li-
cencji (najpopularniejsze to tz w. licen-
cje Creative Commons) pozwala wyko-
rzystać utwór w szerszym stopniu niż 
dozwolony użytek.

Nierzadko publikacja artykułów 
w prestiżowych czasopismach, z któ-
rych można korzystać dzięki otwarte-
mu dostępowi, wiąże się z dodatkową 
opłatą (tz w. Article Processing Charge, 
APC). Jej koszty ponosić może autor, 
organizacja fi nansująca badania na-
ukowe czy uczelnia, gwarantując na to 
fundusze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w 2018 r. zapewniło polskim 
naukowcom dwa programy fi nansowa-
nia publikacji w modelu otwartego dostę-
pu — za pośrednictwem Springer Open 
Choice/Open Access oraz Sponsoring 
Consortium for Open Access Publishing 
in Particle Physics (SCOAP3). Springer 
Open Choice działa na podstawie umo-
wy pomiędzy Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania Matematyczne-
go i Komputerowego Uniwersytetu War-
szawskiego (ICM)a wydawcą Springer. 
SCOAP3 jest natomiast międzynarodo-
wym konsorcjum koordynowanym przez 
CERN, z którym ICM zawarło umowę, 
określającą udział Polski w SCOAP3 w la-
tach 2017–2019. Konsorcjum wspiera pu-
blikowanie w wybranych (wskazanych) 
czasopismach z dziedziny fi zyki cząstek 
elementarnych.

Poza wymienionymi możliwo-
ściami pracownicy PK mają do dys-
pozycji Institutional Open Access 
Program (IOAP) prowadzony przez 
Multidisciplinary Digital Publishing 
Institute (MDPI). PK przystąpiła do 
niego w ubiegłym roku, dzięki czemu 

związani z PK autorzy mogą skorzy-
stać z 10-procentowej zniżki za publi-
kowanie artykułów w czasopismach 
tego wydawcy.

Zalecenia Komisji Europejskiej

Polityka krajów europejskich w kwe-
stii otwartego dostępu zmierza ku 
uwalnianiu publikacji i wyników 
badań fi nansowanych ze środków 
publicznych. Przejawia się to m.in. 
w założeniach Programu Horyzont 
2020, zalecających upowszechnianie 
wyników badań oraz surowych da-
nych badawczych w Internecie. Ko-
misja Unii Europejskiej w zaleceniu 
2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. po-
daje wytyczne w sprawie dostępu do 
informacji naukowej oraz jej ochrony. 
Działania na rzecz otwartości danych 
badawczych prowadzi obecnie wie-
le organizacji — SPARC, Committ ee 
on Data for Science and Technology 
(CODATA), Open Knowledge Foun-
dation czy Science Commons, oddział 
organizacji Creative Commons.

Instytucje fi nansujące badania na-
ukowe (np. National Institutes of Health, 
European Research Council) oraz wyż-
sze uczelnie (np. Harvard University, 
Massachusett s Institute of Technology, 
Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich, Magyar Tudományos Akadémia) 
przyjęły „otwarte mandaty” — regu-
lacje zobowiązujące pracowników do 
udostępniania publikacji i materiałów 

naukowych, danych badawczych, za-
sobów edukacyjnych i baz danych. 
W Polsce rozpoczęto wdrażanie polity-
ki otwartego dostępu, upatrując w niej 
szansę na wzrost prestiżu jednostek 
naukowo-badawczych oraz powiększa-
nie się potencjału innowacyjnego (m.in. 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego PAN, Uniwersytet 
Adam Mickiewicza, ICM Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi).

Biblioteka PK: dostęp otwarty!

Również Biblioteka PK prowadzi dzia-
łania na rzecz promocji otwartego 
dostępu, m.in. poprzez zamieszcza-
nie bieżącej informacji na swoich stro-
nach (htt ps://www.biblos.pk.edu.pl/
nauka/otwarty-dostep-open-access), 
organizację kursu on-line na platformie 
e-learningowej PK, prowadzenie szkoleń 
dla studentów i pracowników uczelni. 

Biblioteka podjęła się realizacji pro-
jektu „SUW — Zintegrowany System 
Wymiany Wiedzy i Udostępniania Aka-
demickich Publikacji z zakresu Nauk 
Technicznych” (w latach 2009–2012). 
W jego ramach powstało, cieszące się 
rosnącym zainteresowaniem użytkow-
ników, Repozytorium PK. Od dwóch lat 
prowadzone są również prace związane 
z upowszechnianiem w innowacyjnym 
środowisku informatycznym europej-
skiego dziedzictwa technicznego — hi-
storycznych i współczesnych publikacji 
z zakresu nauk technicznych. Obejmu-
jący te działania projekt EDT, realizo-
wany wraz z AGH, potrwa do 2019 r., 
a rezultatem będzie zdigitalizowana 
i udostępniona w sieci kolekcja najcen-
niejszych nabytków literatury technicz-
nej, znajdujących się w zbiorach Bibliote-
ki PK i AGH. Warto pamiętać też o tym, 
że Biblioteka współtworzy BazTech — 
bibliografi czno-abstraktową bazę da-
nych o zawartości polskich czasopism 
technicznych (na podstawie odrębnych 
umów z wydawcami opisy uzupełniane 
są o pełne teksty artykułów) i zajmuje 
się koordynacją prac niezbędnych w jej 
tworzeniu.

Mgr Marta Stąporek i mgr Joanna Radzicka są 
pracownikami Oddziału Informacji Naukowej 
Biblioteki PK. 
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Więcej o idei otwartego dostępu:

Koalicja Otwartej Edukacji — 
https://koed.org.pl/pl/

Open Access Week — 
http://www.openaccessweek.org/

CEON — Otwarta Nauka — 
https://otwartanauka.pl/

Platforma Otwartej Nauki — 
http://pon.edu.pl/

Uwolnij Naukę — 
https://uwolnijnauke.pl/

Otwarty dostęp na stronach Biblioteki PK:
https://www.biblos.pk.edu.pl/nauka/
otwarty-dostep-open-access

Otwarty dostęp na stronach MNiSW:
https://www.gov.pl/web/nauka/otwarty-
-dostep-do-publikacji-naukowych
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— To niepowtarzalne, niesamowite uczu-
cie. To także radość z tego, że trud się za-
kończył, że nie muszę już iść wyżej, bo wyżej 
już nie można — tak o swoich wrażeniach 
z kulminacyjnego momentu wyprawy na 
Mount Everest mówił Piotr Śliwiński pod-
czas spotkania z przedstawicielami me-
diów, 17  października ubiegłego roku 
w hotelu „Europejskim” w Krakowie. Na 
powrót pierwszego absolwenta Politech-
niki Krakowskiej, który zdobył najwyższą 
górę świata, musieliśmy poczekać prawie 
pół roku od momentu jego sukcesu. Śli-
wiński odbył bowiem jeszcze wyprawę 
dookoła kuli ziemskiej, dwunastą w swo-
im życiu. Zdążył wrócić w ostatniej chwili 
na październikową uroczystość, podczas 
której został wpisany do Złotej Księgi Wy-
chowanków PK. 

*

Kiedy 19 maja około godziny 11 miejscowe-
go czasu dotarł od strony Tybetu na wierz-
chołek Everestu, zdziwił się. Zobaczył… po-
sąg przedstawiający króla Nepalu. Umieścili 
go tam w ostatnich latach nepalscy himala-
iści. I bez tego szczególnego monumentu 
na szczycie jest niewiele miejsca — mniej 
więcej 10 metrów kwadratowych. Początko-
wo Śliwiński był tam sam, ale gdy z drugiej, 
nepalskiej strony nadeszła kilkuosobowa 
grupa, zrobiło się trochę tłoczno.

Na szczyt dotarł przy pięknej pogodzie. 
Zobaczył ogromne góry, które znajdowały 
się w dole. Widział z jednej strony brązowe 
i pomarańczowe kolory Tybetu, a z drugiej 
— bielutkie od śniegu Himalaje. Spoglądał 
na przepływające poniżej nieliczne chmur-
ki. — Ten widok zostanie mi w pamięci do 
końca życia. Żadne zdjęcie, żaden fi lm nie po-
trafi  tego oddać — mówi Śliwiński. Dodaje, 
że gdy wchodził na najwyższy szczyt Ame-
ryki Południowej Aconcaguę (6961 metrów 
n.p.m.) czy na Denali (6195 metrów n.p.m.), 
najwyższy szczyt Ameryki Północnej, miał 
widoczność zaledwie na odległość kilku 
metrów.

Mount Everest jest dziś celem wielu 
wspinaczy. Osiągnięcie szczytu i bezpiecz-

ne zejście nadal jednak pozostają ogrom-
nym wyczynem. Szczególnie, gdy idzie się 
bez asysty Szerpów, jak to zrobił Śliwiński. 
Jego wyprawa obfi towała w dramatyczne 
momenty. Były godziny, gdy musiał wal-
czyć o przetrwanie.

Na szczycie, na wysokości 8848 me-
trów n.p.m., przebywał pół godziny. Za 
długo! Należało wycofać się po 15, 20 mi-
nutach. Gdy zaczął schodzić, wystąpiły 
pierwsze problemy z tlenem, który miał 
w butli. Musiał się jeszcze zatrzymać, bo 
niżej trwała akcja ratunkowa. I wtedy tlen 
się skończył. U Śliwińskiego pojawił się 
obrzęk mózgu. Czuł osłabienie, jego or-
ganizm wolniej działał, wolniejsze stały 
się wszystkie ruchy, nawet wolniej myślał. 
Gdy w trudnej sytuacji zamiast wachlarza 
możliwości, umysł podsuwa tylko dwa, 
trzy rozwiązania, łatwo o błędną decyzję. 
W dodatku na wysokości około 8000 me-
trów, w ekstremalnych warunkach — bez 
namiotu, bez śpiwora — musiał spędzić 
noc. Mówi, że to był biwak śmierci. 

W drodze powrotnej przyszły też ha-
lucynacje. Patrząc na góry, widział obrazy 
dziwnych zwierząt, postaci bajkowych, ja-
kichś potworów. Z ciekawością śledził, co 
mu się przed oczyma „wyświetla”. Ale gdy 
spojrzał w inną stronę, coś tak go wystra-

szyło, że natychmiast odwrócił wzrok. Miał 
świadomość, że to nierealne. Przypomina, 
jak w styczniu 2018 r., podczas głośnej wy-
prawy, w której zginął Tomasz Mackiewicz, 
jego partnerka Elizabeth Revol zobaczyła 
na stoku Nanga Parbat kobietę obiecującą 
poczęstować ją ciepłą herbatą w zamian za 
oddanie buta. Złudzenie było tak silne, że 
himalaistka ściągnęła but i w konsekwencji 
odmroziła sobie stopę. 

Trudnych momentów było więcej. 
Podczas schodzenia Śliwiński kilkakrotnie 
natknął się na szczątki ludzkie, które gdzie-
niegdzie wystawały spod śniegu. Szacuje 
się, że na stokach góry może znajdować 
się co najmniej 150 ciał. Nikt się nimi nie 
interesuje. Śliwiński też nie miał czasu się 
nad tym zastanawiać. Sam walczył o życie. 
Miał świadomość, że najwięcej wspinaczy 
zginęło w drodze powrotnej, więc parł do 
przodu. 

W konfrontacji z ekstremalnymi do-
świadczeniami bardzo pomógł mu udział 
w eksperymencie „Oswajamy mróz”, pro-
wadzonym krótko przed jego wyprawą 
w Himalaje na Politechnice Krakowskiej. 
W niezwykłej próbie miał wziąć udział przy-
gotowujący się do bicia rekordu w jeździe 
rowerem w najzimniejszej części Syberii Wa-
lerian Romanowski. On i towarzyszący mu 

Piotr Śliwiński opowiada o radosnych i dramatycznych chwilach wyprawy 
na Mount Everest 

Ten widok zostanie mi w pamięci do końca życia
LESŁAW PETERS

Piotr Śliwiński sprawił, że 19 maja 2018 r. szalik Politechniki Krakowskiej znalazł się na wierz-
chołku najwyższej góry świata. Fot.: Ze zbiorów Piotra Śliwińskiego



28 Nasza Politechnika nr 1 (185) styczeń 2019 www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Wawrzyniec Kuc, dowiedziawszy się o pla-
nach Śliwińskiego, zaprosili go do udziału 
w eksperymencie. Jest im za to bardzo 
wdzięczny. 

W komorze termoklimatycznej na Wy-
dziale Mechanicznym spędził 100 godzin 
w temperaturze około minus 50 stopni Cel-
sjusza. Mógł zbadać granice swoich możli-
wości. Twierdzi, że biwak śmierci na wyso-
kości około 8000 metrów byłby dla niego 
bardziej przerażającym doświadczeniem, 
gdyby nie odbył próby w mroźnej komo-
rze. Sprawdził w niej, jak reaguje na zimno 
wdzierające się przez szczeliny odzieży. 
Przetestował przygotowany na wyprawę 

„Archiszkice” Witolda Gilewicza
W siedzibie Wydziału Architektury przy ul.  Warszawskiej w Krakowie 
można było do połowy stycznia oglądać niecodzienną wystawę. Zapre-
zentowano na niej rysunki dr. inż. arch. Witolda Gilewicza (na zdjęciu), 
adiunkta Instytutu Projektowania Architektonicznego PK. Wykonane tu-
szem prace powstawały w ostatnich dwudziestu latach i przedstawiają 
różne fazy koncepcji projektowanych przez niego obiektów. Wystawa, 
którą otwarto 5 listopada ubiegłego roku, podsumowuje pracę W. Gile-
wicza na PK i stanowi formę podziękowania współpracowników z Zakła-
du Architektury Społeczno-Usługowej PK. 

Witold Gilewicz, absolwent Wydziału Architektury PK (1977 r.), z Politech-
niką był związany od 1978 r. Status twórcy uzyskał w 1987 r., a  doktorat obronił 
w 1993 r. W dorobku ma około 150 projektów (jako autor i współautor). W la-
tach 1992–1996 pracował również jako partner w biurze architektonicznym 
IPG Sp. z o.o. Od 1996 r. jest dyrektorem IMB Asymetria Sp. z o.o. Należy do 
Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów RP. Pełnił funkcje 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej i przewodniczącego Okręgowej Ko-
misji Kwalifi kacyjnej MOIA.

(R.)

Fot.: Jan Zych

sprzęt. Dzięki eksperymentowi „Oswajamy 
mróz” zmienił sposób odżywiania się, prze-
chodząc na bardziej wydajną dietę, której 
wcześniej nie stosował. 

— Pobyt w komorze był wyzwaniem 
porównywalnym z górskim — mówi Piotr 
Śliwiński. — To było duże przeżycie, wzmac-
niające mnie fi zycznie i psychicznie. Gdy póź-
niej w górach pojawiały się różne zagrożenia, 
wiedziałem, jak sobie radzić z każdym z nich. 

Swoje wejście na Mount Everest zade-
dykował 100-leciu odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Nie był jedyny. W jubile-
uszowym roku szczyt zaatakowało rekor-
dowo dużo Polaków — czternastu. Sukces 
odniosło dziewięciu. W mediach ten fakt 
przeszedł niezauważony. 

*
Na Mount Everest 
Śliwiński wybrał się 
wspólnie z braćmi Pio-
trem i Jackiem Jaśniew-
skimi, w ramach Polish 
Everest Expedition 
2018, współtworzonej 
przez jeszcze czworo 
wspinaczy. Z tej gru-
py, poza Śliwińskim, 
na wierzchołek dotarł 
tylko Krzysztof Kukla 
z Gliwic. Piotr Jaśniew-
ski był blisko. Zostało 
mu do pokonania około 
250  metrów w pionie, 

Zdobywca Everestu podczas konferencji 
prasowej w hotelu „Europejskim”. 
Fot.: Gabriela Mruszczak, TVP Kraków

gdy musiał zawrócić z powodu ślepo-
ty śnieżnej. Piotr Jaśniewski, a także 
Seweryn Dzierżak, który zajmował się 
sprawami organizacyjnymi wyprawy, 
towarzyszyli Śliwińskiemu podczas paź-
dziernikowego spotkania z mediami 
w hotelu „Europejskim”. 

Zdobywając szczyt Everestu, Piotr Śli-
wiński znalazł się o krok od zdobycia Koro-
ny Ziemi — wejścia na najwyższe szczyty 
wszystkich kontynentów. Do kompletu 
brakuje mu już tylko Masywu Vinsona na 
Antarktydzie. Góra liczy „tylko” 4892 me-
trów n.p.m., ale stanowi duże wyzwanie 
ze względu na panujący tam niezwykle 
surowy klimat. 

Fot.: Ze zbiorów Piotra Śliwińskiego
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 Doroczne spotkanie z osobami kończącymi 
pracę na Politechnice Krakowskiej odby-
ło się 29 października 2018 r. Ponieważ na 
emeryturę przeszło ostatnio więcej pra-
cowników PK niż w latach poprzednich, 
spotkanie nietypowo odbyło się w sali 
konferencyjno-wystawowej Galerii „Gil”. 

Do przybyłych zwrócił się rektor 
PK prof. Jan Kazior, który w ciepłych słowach 
podziękował za lata trudu włożonego w pra-
cę dla dobra uczelni. W ciągu tych pracowi-
tych lat nie brakowało chwil przyjemnych, 

dających satysfakcję z wykonywanej pracy, 
mówił rektor i podkreślił, że wiele osób pra-
cujących nadal na PK jest wdzięcznych od-
chodzącym na emeryturę za pomoc, którą 
przez lata nieśli młodszym koleżankom i ko-
legom, co przyczyniło się do rozwoju uczelni. 

— Nie ukrywam, że będzie państwa nam 
brakowało, bo najbliższe lata, jak wszyscy wiemy, 
będą dla naszej uczelni okresem trudnym, gdyż 
nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowa-
dza wiele zmian — powiedział rektor. Wyraził 
nadzieję, że mimo przejścia w stan spoczynku 

nowi emeryci będą służyć 
uczelni swoim doświadcze-
niem. — Chcę zapewnić, że 
będziecie zawsze mile widzia-
ni — dodał Jan Kazior, życząc 
emerytowanym pracowni-
kom wielu radosnych dni. 

Na uroczystość zosta-
ło zaproszonych ponad 
80  osób. Każdemu z przy-
byłych rektor wręczył list 
z podziękowaniami i skrom-
ny, ale praktyczny upominek. 
W spotkaniu wzięli udział 

Na uczelni będziecie zawsze mile widziani

W klubie studenckim „Kwadrat” 14 grudnia 
2018 r. na corocznej wigili spotkało się liczne 
grono studentów, absolwentów, pracowni-
ków Międzynarodowego Centrum Kształce-
nia Politechniki Krakowskiej oraz zaproszo-
nych gości. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
scenę wypełnili kolędujący cudzoziemcy.

Są to obcokrajowcy, którzy w tym roku 
akademickim przygotowują się w MCK do pod-
jęcia studiów w Polsce. Włożyli oni w wykona-
nie polskich kolęd wiele serca, choć czasami 
pojawiały się pewne problemy z wymową co 
trudniejszych wersów. Na zakończenie tej czę-
ści koncertu zabrzmiała „Cicha noc” w jedena-
stu językach: polskim, angielskim, francuskim, 
portugalskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukra-
ińskim, białoruskim, chińskim, indonezyjskim 
i arabskim. Jak na MCK przystało, było bardzo 
międzynarodowo.

Po przywitaniu gości przez dyrektora 
MCK dr. Tomasza Jeleńskiego i życzeniach 
od rektora PK prof. Jana Kaziora odbyła się 
druga część imprezy — koncert tańców i pio-
senek różnych kultur, reprezentowanych 
przez uczestników kursu przygotowawcze-
go. Zaproponowali oni widzom osiem wy-
stępów: białoruski, indonezyjski, beniński, 
ukraiński, brazylijsko-paragwajski, kenijski, 
kolumbijsko-meksykański oraz mongolski. 

„Cicha noc” w jedenastu językach
IZABELA KUGIEL-ABUHASNA

Przedstawili zarówno piosenki (na przykład 
„Galopeira” z Paragwaju czy medley pieśni 
ludowych z Indonezji), jak też tańce („Mo-
rin chuur” z Mongolii lub „Sura yako mama 
mzuri” z Kenii). Ta mieszanka kultur, rytmów, 
języków, melodii zrobiła duże wrażenie na 
publiczności. Uśmiechy na twarzach wyko-
nawców i słuchaczy były szczere, szerokie 
i świadczyły o tym, że dobra zabawa zawsze 
łączy ludzi.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Mgr Izabela Kugiel-Abuhasna jest wykładowcą 
języka polskiego jako obcego w Międzynarodo-
wym Centrum Kształcenia PK. 

przedstawiciele kierownictwa uczelni, w tym 
także dziekani niektórych wydziałów. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Podziękowania za lata pracy odbiera Jan 
Kurek — adiunkt Wydziału Architektury PK, 
przez wiele lat redaktor i autor „Naszej Po-
litechniki” 

Opłatki pobłogosławił ks. Andrzej Scąber. Fot.: Jan Zych



Nasza Politechnika nr 1 (185) styczeń 2019 www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Studenci PK nie zawodzą. W 31. akcji zbierania 
pieniędzy na prezenty dla dzieci z małopol-
skich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych 
wzięło udział ponad 170 wolontariuszy. W cią-
gu trzech tygodni odwiedzili wszystkie wy-
działy naszej uczelni, domy studenckie PK i za-
przyjaźnione parafi e. Zbiórkę prowadzili też 
podczas imprez kulturalnych i sportowych PK.   

Efektem akcji było zgromadzenie 
35  125 złotych i 59 groszy. Za kwotę tę na-
byto prezenty dla prawie 350 dzieci. W trak-
cie zakupów kierowano się prośbami, które 
dzieci wyraziły wcześniej, pisząc listy do 

Mikołajkowe prezenty od studentów PK

Wizyta, która sprawia radość dzieciom

św.  Mikołaja. Tradycyjnie studenci, wraz 
z kolegą występującym w roli św.  Mikoła-
ja, odwiedzili już 5 grudnia Specjalistyczny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwo-
jowych” przy ul. Spadochroniarzy 1 w Kra-
kowie. Byli też w ośrodku „Dzieło Pomocy 
Dzieciom” w Żmiącej, koło Limanowej oraz 
w innych placówkach, sprawujących opie-
kę nad dziećmi pokrzywdzonymi przez los. 
Akcję koordynowała studentka Katarzyna 
Olender.

(R.)

XIII Zjazd Absolwentów Wydziału Budownic-
twa Lądowego, osób, które studiowały na 
PK w latach 1962–1968, odbył się w dniach 
3–5 września 2018 r. Okazją do spotkania, 
w którym uczestniczyło sześćdziesięcioro 
absolwentów, była 50. rocznica ukończenia 
studiów. 

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w ko-
ściele św. Floriana, mszą, którą w intencji na-
szych profesorów — wychowawców, kole-
żanek i kolegów, którzy od nas odeszli, oraz 
wszystkich byłych i obecnych pracowników 
Politechniki Krakowskiej celebrował ks. dr An-
drzej Scąber. Szczególnym i niezapomnia-
nym momentem zjazdu było uroczyste spo-
tkanie w Sali Senackiej. Zaszczycili je swoją 
obecnością rektor Politechniki Krakowskiej 
prof.  PKJan Kazior, prorektor PK  prof.  Tade-
usz Tatara, dziekan Wydziału Inżynierii Lądo-
wej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK oraz 
prof.  Stefan Piechnik, który był dziekanem 
Wydziału Budownictwa Lądowego w czasie 
naszych studiów i uczestniczył w poprzednich 
dwunastu zjazdach.

Jubileuszowy zjazd absolwentów rocznika ’68 Wydziału Budownictwa Lądowego

W 50-lecie ukończenia studiów
Jesteśmy pod wrażeniem mów skiero-

wanych do nas przez rektora Jana Kaziora 
i dziekana Andrzeja Szaratę oraz naszego 
dziekana Stefana Piechnika. Po 50 latach 
wspominaliśmy profesorów, a także czas 
studiów, których koniec (czas obrony dy-
plomów) naznaczony był naszym udziałem 
w protestach w trakcie wydarzeń Marca 
’68. Miłą niespodzianką było wręczenie 
przez dziekana Andrzeja Szaratę każdemu 
uczestnikowi zjazdu jubileuszowego dy-
plomu Politechniki Krakowskiej, stanowią-
cego „wyraz uznania i podziękowania za 
półwiecze twórczej działalności zawodo-
wej i społecznej, przynoszącej chlubę na-
szej Alma Mater”.

Po spotkaniu zwiedziliśmy Muzeum Poli-
techniki Krakowskiej i porównywaliśmy (z za-
chwytem) obecny kampus przy Warszawskiej 
z „naszym” kampusem sprzed 50 lat. Następ-
nie zwiedziliśmy zamek w Niepołomicach 
i wróciliśmy do naszej bazy w Folwarku Za-
lesie, gdzie przy grillu z nostalgią wspomi-
naliśmy nasze 50 + 5,5 roku. Bardzo cenimy 

sobie, że byli z nami prof. Tadeusz Tatara 
z małżonką i przewodniczący Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Mirosław Boryczko oraz, jak zawsze, nasz 
dziekan prof. Stefan Piechnik. 

Do zobaczenia w następnym roku, na 
XIV zjeździe w Zakopanem.

W imieniu absolwentów ’68 WBL
Wiesław Ligęza 

Dr hab. inż. Wiesław Ligęza — em. prof. Poli-
techniki Krakowskiej, nauczyciel akademicki 
w latach 1968–2015, dyrektor Instytutu Mate-
riałów i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale 
Inżynierii Lądowej PK (2006–2013). Od 2009 r. 
wykłada na kierunku budownictwo w Państwo-
wej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej 
w Jarosławiu, pełniąc funkcję kierownika Zakła-
du Budownictwa.
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nauki. W przeciągu trzech lat jego istnienia 
odwiedzało go 2500 gości (nie wliczając stu-
dentów), w tym rektorzy prestiżowych uczel-
ni czy przedstawicielstwo CERN. Małopolskie 
Laboratorium Budownictwa Energooszczęd-
nego to pierwsze w Polsce laboratorium do 
badań nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
technologii energooszczędnych w skali rze-
czywistej. Budynek nie stanowi tylko prze-
strzeni do wykonywania tych badań, ale sam 
w sobie jest ich obiektem. I to najbardziej im-
ponuje zagranicznym ekspertom.

Polska Agencja Prasowa

11 grudnia 2018 r.
Do 2022 r. Politechnika 
Krakowska zrealizuje 
10 projektów o wartości 
10 mln zł
Do 2022 r. Politechnika Krakowska (PK) zre-
alizuje 10 projektów edukacyjnych o warto-
ści 10 mln zł dzięki funduszom pozyskanym 
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach konkursów „Trzecia Misja Uczel-
ni”. Z zajęć, warsztatów i gier popularyzu-
jących nauki techniczne i ścisłe skorzysta 
7,5 tys. przedszkolaków, uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Benefi cjentami będą dzieci 
i młodzież, kadra nauczycielska i opiekuno-
wie z Małopolski, ale i z Podkarpacia. Jeden 
z projektów — „Jestem ZA wiedzą” — przez-
naczony jest dla osób z zespołem Asperge-
ra i zaburzeniami autystycznymi. Pozostałe 
projekty to: „Młodzi architekci”, „Planeta 
Kreatywnych”, „Akademia Mistrzów Tech-
niki”, „3-maj z fi zyką”, „Kalejdoskop mate-
matyczny”, „Laboratorium Małego Inżynie-
ra”, „Inspiracje naukowe”, „Młody Inżynier 
Odkrywca — Szkolna Akademia Techniki”, 
„Poznajemy Zawód Inżyniera”. „Przygoto-
waliśmy setki pomysłowych warsztatów, po-
kazów, szkoleń, konkursów, prowadzonych 
przez naszych najlepszych wykładowców 
w laboratoriach, salach projektowych i wy-
kładowych Politechniki. Mamy nadzieję, że 
w ten sposób pomożemy odkrywać talenty 
i wspierać ich rozwój” — powiedział rektor 
Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. 
Wśród 10 projektów jest „Jestem ZA wie-
dzą” dla osób z zespołem Aspergera (ZA) 
i autystycznych. — Naszym celem jest umoż-
liwienie osobom z zespołem Aspergera uczest-
niczenia w zajęciach na poziomie uniwersy-
teckim. Dzięki temu będą mogli poznać swoje 
możliwości i zainteresowania, a to — mamy 
nadzieję — przyczyni się do znalezienia przez 
nich własnej ścieżki rozwoju, przystosowania 
do wymagań rynku pracy czy pogłębienia za-
interesowań — powiedziała koordynatorka 
projektu dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier.

„Dziennik Polski”

20 listopada 2018 r.
Mieszkańcy Skawiny zostaną 
przebadani
Skawina będzie pilotażowo badać mieszkań-
ców, by określić, czy i w jakim stopniu emisje 
z zakładów pracy wpływają na ich zdrowie. Na-
ukowcy sprawdzą też jakość powietrza. To efekt 
współpracy z dwoma dużymi zakładami pro-
dukcyjnymi: Valeo i Vesuviusem. Oba w ramach 
społecznego porozumienia z władzami gminy 
zdeklarowały się do podjęcia działań z zakre-
su ochrony powietrza. (...) Badanie powietrza 
zostanie przeprowadzone aparaturą porozsta-
wianą w kilku miejscach w mieście: w pobliżu 
obu zakładów i w oddaleniu np. w Rynku. — To 
ważne, że na udział w badaniach zgodzili się wy-
sokiej klasy specjaliści między innymi z Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz 
Instytutu Górnictwa. Wyniki, przeprowadzone 
w certyfi kowanych laboratoriach, będą argumen-
tem do podejmowania kolejnych działań przez fi r-
my, a naukowcy podpowiedzą, co należy zrobić, 
by poprawić sytuację — mówi wiceburmistrz 
Skawiny Tomasz Ożóg.

Forum Akademickie.pl

27 listopada 2018 r.
Nagrody Pro Juvenes rozdane
W Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechni-
ki Warszawskiej odbyła się  wieczór uroczysta 
ceremonia wręczenia nagród „Pro Juvenes”. 
Parlament Studentów RP przyznaje je od 
2013 roku najbardziej aktywnym studentom 
i realizowanym przez nich inicjatywom oraz 
osobom i podmiotom wspierającym śro-
dowisko studenckie. (...) W kategorii Sport 
Studencki zwyciężył „42. Bieg Kościuszkow-
ski”. To zwyczajowa nazwa Ulicznego Biegu 
Sztafetowego Szlakiem Pomników Pamięci 
Tadeusza Kościuszki, patrona Politechniki 
Krakowskiej. Impreza rozgrywana jest w ra-
mach Akademickich Mistrzostw Małopolski, 
w których biorą udział wszystkie uczelnie 
z Małopolski. Głównym organizatorem jest 
AZS Politechniki Krakowskiej. 42. edycja zgro-
madziła ponad 300 zawodników.

„Gazeta Wyborcza”

28 listopada 2018 r.
Naukowcy z Politechniki 
Krakowskiej testują 
energooszczędny dom na kołach
Naukowcy na potrzeby podkarpackiej fi rmy 
Micco zaprojektowali mobilny dom, speł-

niający wymagania funkcjonalne, wytrzy-
małościowe i termoizolacyjne, stawiane bu-
dynkom mieszkalnym przez polskie prawo 
budowlane. — Jedyną różnicą w stosunku do 
budynków tradycyjnych są wymiary domów 
na kołach, narzucone ograniczeniami do-
tyczącymi ich transportowania po polskich 
drogach — mówi dr hab. inż. Tomasz Kisile-
wicz z Zakładu Budownictwa i Fizyki Budowli 
Politechniki Krakowskiej. Prace nad polskim 
energooszczędnym domem mobilnym za-
częły się w Zakładzie Budownictwa i Fizyki 
Budowli PK od zaprojektowania układu funk-
cjonalnego budynku. 

O projekcie także: „Dziennik Polski”, „Gazeta 
Krakowska”, PAP, TVP Info, TVP Kraków, Radio 
Eska, Radio Kraków, Radio ZET

GazetaKrakowska.pl

5 grudnia 2018 r.
Studenci Politechniki 
Krakowskiej rozdają dzieciom 
prezenty mikołajkowe
Studenci Politechniki Krakowskiej rozdali 
prezenty dzieciom z małopolskich ośrod-
ków opiekuńczo-wychowawczych. Pienią-
dze na podarki zbierali przez trzy tygodnie 
w ramach charytatywnej akcji „Studenci 
Dzieciom — Mikołajki 2018”, prowadzonej na 
PK już po raz 31. W tym roku, dzięki zebraniu 
ponad 35 tysięcy zł, studenci obdarują blisko 
350 dzieci. 

SmogLab.pl:

7 grudnia 2018 r.
Budownictwo 
energooszczędne: polskie 
laboratorium budzi podziw 
na świecie
— Sektor budownictwa mieszkaniowego jest 
największym konsumentem energii. Wciąż 
większym niż transport, przemysł i handel. Je-
śli mówimy o strukturze smogu, to tzw. niska 
emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pie-
ców domowych, mają w nim około 50 proc. 
udziału. Mimo to technologie energooszczęd-
ne są często pomijane w debacie o czystości 
powietrza — mówi dr hab. inż. arch. Marcin 
Furtak, twórca i szef Małopolskiego Labora-
torium Budownictwa Energooszczędnego na 
Politechnice Krakowskiej. To unikatowy bu-
dynek w skali Europy, w pełni opomiarowany 
organizm, w którym badane są rozwiązania 
ograniczające zużycie energii. Już samym wy-
glądem wybija się ponad pozostałą architek-
turę w centrum Krakowa, ale mało kto zdaje
 sobie sprawę, że mija obiekt tak ważny dla 

Politechnika Krakowska w mediach
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ONI
Malarstwo

13 listopada — 4 grudnia 2018 r.

Architektura sztuki. Człowiek i jego znaki
Malarstwo, grafi ka cyfrowa

27 listopada — 14 grudnia 2018 r.

Wystawa prac uczniów Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Skiernie-
wicach z kolekcji Fundacji Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych. Opiekunem uczniów 
od kilku lat jest magister wychowania arty-
stycznego Dariusz Zdrojewski, absolwent 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działają-
ca od kilkunastu lat Pracownia Plastyczna 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Skierniewicach jest miejscem 
spotkań młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie podczas zajęć plastyki, za-
jęć kształtujących kreatywność, godzin 
artterapeutycznych oraz sobotnich warsz-
tatów dla absolwentów. Uczestnicy pod 
czujnym okiem opiekuna, w klimacie 
twórczej swobody rozwijają indywidualne 
formy wypowiedzi, poszukują własnych 
środków ekspresji, realizują samodzielnie 
wybierane tematy. Wśród technik pla-
stycznych dominuje ulubiony przez mło-
dzież pastel olejny, ale uczniowie równie 
chętnie malują temperami, rysują ołów-
kami, kredkami i flamastrami. Twórczość 
plastyczna zaspokaja potrzebę działania, 
jest wizualizacją nagromadzonych emocji, 
próbą uporządkowania i zrozumienia tak 
trudnego dla niepełnosprawnych świata 
oraz źródłem radości i satysfakcji. W trak-
cie systematycznej pracy rodzą się i roz-
wijają talenty plastyczne. Pośród bogatej 
twórczości pojawiają się prace wyjątkowe, 
w których naiwna dziecięca forma obra-
zowania w warstwie nieprzedstawiającej 
zachwyca artystyczną dojrzałością, uni-
wersalnym językiem malarskim. Ważnym 
zadaniem Pracowni jest promowanie 
twórczości niepełnosprawnych. Udział 
w konkursach i wystawach daje możliwość 
takim osobom aktywnie uczestniczyć 
w życiu społecznym (artystycznym), a suk-
cesy w otwartych konkursach zacierają 
granice sztuki niepełnosprawnych i peł-
nosprawnych twórców. 

„Architektura sztuki” to cykliczna wystawa 
prac młodych artystów, zrzeszonych w kra-
kowskim okręgu ZPAP. Pomysłodawczynią 
i realizatorką cyklu jest Joanna Banek, która 
zaprasza coraz to nowych autorów do kon-
kretnego tematu. W bieżącym roku moty-
wem jest „człowiek i jego znaki”. „Wystawa 
to pokaz prac indywidualności artystycz-
nych, których obrazy są jak pismo — coś 
znaczą, zarówno przez treść symboliczną, 
jaką niosą, jak i przez charakter twórcy za-
pisany w obrazie. Wystawa ta jest kolejną 
odsłoną projektu ukazującego powiązania 
pomiędzy architekturą i sztukami piękny-
mi, reprezentowanymi przez dyscyplinę 
malarską” (J. Banek, z „Wstępu” do katalogu 
wystawy). 

Autorami prac są: Agnieszka Bartak-
-Lisikiewicz, Piotr Górnikiewicz, Bogumił 
Książek, Ewa Kvet, Krzysztof Marchlak, Alek-
sandra Rudzka-Miazga, Karolina Wilcan, Sa-
bina Woźnica.

Ewa Kve, „Znaki lata” Aleksandra Rudzka-Miazga, „Bez tytułu”

W wystawie udział wzięli: Rafał Antos, 
Mariusz Barańczyk, Szymon Bobrowski, 
Daniel Bryła, Anna Jęczkowska, Tomasz 
Klocek, Milena Maciaszek, Ilona Migdał, 
Artur Nowakowski, Artur Perzanowski, 
Magdalena Pońska, Mateusz Połeć, Bar-
tosz Rutkowski, Paweł Rzadkiewicz, Piotr 
Traczyk, Piotr Zieliński. 

Mateusz Połeć, „Skierniewice. Nocny 
pociąg”, pastel — I nagroda

Daniel Bryła, „Papugi”, pastel



Warsztaty
betonowe

FRASZKI

Sprzedawca
Sprzedawcy to jest
Najlepszym paszportem:
Chciał klient bułkę,
A wyszedł z tortem.

Światło
Jest to prawda nie do zbicia:
Miłość to jest światło życia.
A małżeństwo? Zgadnąć łatwo:
To rachunek za to światło.
 

        Krzysztof Konstanty Stypuła

Zdjęcia: Jan Zych




