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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
W nowy rok kalendarzowy Politechnika Krakowska wkroczyła z nowymi ważnymi decyzjami. Do szczególnie istotnych
zaliczyć należy wyłonienie nowych dyscyplin, wokół których
koncentrować się będzie główna część działalności badawczej
pracowników Politechniki Krakowskiej w najbliższych latach.
Są to: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika
i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja;
inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna oraz inżynieria
środowiska, górnictwo i energetyka. Dyscypliny, w ramach
których na uczelni będzie prowadzona ewaluacja, zostały wyłonione na podstawie złożonych po raz pierwszy przez nauczycieli akademickich oświadczeń o przypisaniu się do dyscypliny
i zaliczeniu do liczby N pracowników. Wskazanie głównych
obszarów działalności badawczej na PK umożliwia oparcie
struktury organizacyjnej uczelni na wydziałach, skupionych
wokół dyscyplin. Na Politechnice oznacza to powołanie od
1 października 2019 r. nowego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz zmianę nazw i rozszerzenie profilu działania dwóch innych wydziałów.
Na styczniowym posiedzeniu Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o utworzeniu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz przekształceniu Wydziału Fizyki, Matematyki
i Informatyki w Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz
Wydziału Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Na podstawie uchwały Senatu, zarządzeniem
z 23 stycznia 2019 r. został powołany z dniem 1 października
2019 r. nowy wydział, a dwa pozostałe zostały przekształcone.
Oznacza to, że od nowego roku akademickiego w ramach Politechniki Krakowskiej działać będzie 8 wydziałów, których zespoły badawcze będą skoncentrowane wokół wiodących dyscyplin
naukowych (nie wyklucza to swobody prowadzenia przez pracowników badań także w innych dyscyplinach, co gwarantuje
również „Konstytucja dla Nauki”). Taką strukturę uwzględniają już nowe uchwały Senatu dotyczące oferty edukacyjnej PK na
rok akademicki 2019/2020. Przykładowo Wydział Inżynierii
Materiałowej i Fizyki zaproponuje kształcenie na kierunkach:
inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie
i nanomateriały. W ofercie Wydziału Inżynierii Środowiska
i Energetyki pojawia się m.in. kierunek energetyka (w języku
polskim i angielskim). Wydział Informatyki i Telekomunikacji
kształcić będzie na kierunkach informatyka (w języku polskim
i angielskim) i matematyka. Zmiany, wynikające m.in. z konieczności dostosowania do przepisów nowej ustawy, pojawią
się także w ofercie kształcenia na innych wydziałach (m.in. na
Wydziale Mechanicznym czy Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej).
Zgodnie z harmonogramem wprowadzania zapisów nowej
ustawy — „Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” — do 31 stycznia br. rektor PK był
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zobowiązany do złożenia oświadczenia do
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyporządkowania posiadanych obecnie uprawnień do nadawania
stopnia doktora lub doktora habilitowanego
do odpowiedniej, nowo zdefiniowanej dyscypliny. W złożonym przez PK oświadczeniu
wskazano uprawnienia do doktoryzowania w 7 nowych dyscyplinach (architektura i urbanistyka; automatyka,
elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria
lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria mechaniczna; inżynieria materiałowa) oraz do
nadawania stopnia doktora habilitowanego w 6 nowych dyscyplinach (wyżej wymienione, bez inżynierii materiałowej).
Obecnie na PK trwają prace nad przygotowaniem projektu
nowego „Statutu PK”. Pierwsza wersja projektu została zaprezentowana społeczności uczelni 25 stycznia br. i przekazana do konsultacji, które trwały do 11 lutego. Projekt nowego
statutu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej, o czym świadczyły w pełni wypełniona aula
na spotkaniu rektora ze społecznością akademicką, jak również
duża liczba nadesłanych uwag i opinii, które stanowią bardzo
cenny materiał do dalszych prac nad doskonaleniem projektu
statutu. Za to zainteresowanie i zaangażowanie w ważne sprawy naszej Uczelni chciałbym bardzo serdecznie podziękować.
Rozpoczęły się też prace nad innymi przepisami wewnętrznymi uczelni, m.in. nad regulaminem studiów oraz zasadami
rekrutacji do szkół doktorskich i ich programami kształcenia.
Na lutowym posiedzeniu Senatu PK zostanie powołana pierwsza Rada Uczelni (zgłoszenia kandydatów trwały do 31 stycznia). Jej pierwszym zadaniem będzie m.in. zaopiniowanie projektu Statutu PK.
24 stycznia br. świętowaliśmy na Politechnice jubileusz
80. urodzin i 50-lecia odnowienia doktoratu prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, byłego rektora PK, wybitnego eksperta w zakresie
budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów
budowlanych. Prof. Flaga był rektorem Politechniki Krakowskiej
w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002. Jesteśmy dumni, że Politechnika Krakowska ma tak znamienitego wychowanka, wybitnego profesora, doctora honoris causa, człowieka wielkiego serca.
W imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej Politechniki
Krakowskiej dziękuję za możliwość współpracy z Panem Profesorem, a także korzystania z Pana ogromnej wiedzy i doświadczenia.
Serdecznie życzę wielu dalszych lat wspaniałej aktywności, niewyczerpanej energii, pogody ducha, a także wielu sukcesów i kolejnych
dowodów uznania. Życzę także satysfakcji z osiągnięć tych wszystkich, którzy mieli — jak my — zaszczyt i możliwość współpracować z Panem Profesorem.

Jan Kazior
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Sztuczne oświetlenie, czyli co za dużo —
to niezdrowo
Świadomość, że musimy dbać o środowisko, w którym
żyjemy, jest powszechna. Debatę publiczną zdominowała jednak kwestia emisji do atmosfery substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Na marginesie pozostaje problem skażenia światłem nocnego nieba.
Tym bardziej godny podkreślenia jest więc fakt, że
Politechnika Krakowska znajduje się w awangardzie
polskich instytucji działających na rzecz ograniczania
negatywnych skutków skażenia świetlnego. Na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w 2008 r. utworzona
została pierwsza w Polsce grupa badawcza zajmująca
się zanieczyszczeniem świetlnym. Grupę utworzyli naukowcy z Politechniki Krakowskiej we współpracy ze
specjalistami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W tym samym roku przyjęty został do realizacji
przygotowany przez grupę projekt badawczy pod na- Fot.: Jan Zych
zwą: „Określenie zmian zanieczyszczenia świetlnego
nocnego nieba dla dużego miasta na przykładzie Krakowa
Miłośników Astronomii, i przedstawił pierwszy w Polsce refeoraz próba określenia jego korelacji z zanieczyszczeniami atrat poświęcony zanieczyszczeniu świetlnemu. Z jego inicjatymosfery aerozolami i pyłami zawieszonymi”. W 2015 r. grupa
wy zawiązała się na WIŚ wspomniana wyżej grupa badawcza.
badawcza przekształciła się w Pracownię Monitoringu ZanieTomasz Ściężor jest też autorem pierwszej w naszym kraju puczyszczenia Świetlnego.
blikacji naukowej na temat kłopotów z nocnym oświetleniem.
W 2009 r. na PK utworzono pierwszą w Polsce sieć pomiaJego artykuł zatytułowany „Problem środowiskowego zanierową sztucznej poświaty niebieskiej, obejmującą różne części
czyszczenia świetlnego oraz zastosowanie amatorskich obserKrakowa oraz najbliższe okolice miasta. Prawie przez dwa
wacji astronomicznych dla określenia jego wielkości” ukazał
lata prowadzono systematyczne pomiary jasności nocnego
się w wydawanym na Politechnice Krakowskiej „Czasopiśmie
nieba. Były to drugie na świecie tego typu badania po przeTechnicznym” (t. 102, z. 16, 2006, s. 145–164).
prowadzonych w 2008 r. rocznych badaniach w Hongkongu.
Obecnie pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej poW 2012 r. założono stację pomiarową w Zabierzowie, gdzie podejmują działania edukacyjne, pokazując społeczeństwu znaczeziom zanieczyszczenia świetlnego mierzony jest do dziś.
nie prawidłowego oświetlenia nocnego. Walczą z powszechnie
Rok 2010 przyniósł opublikowanie przez Wydawnictwo
panującym, fałszywym poglądem, że celem tych działań jest
Politechniki Krakowskiej pierwszej w Polsce monografii nagaszenie świateł w nocy i przywracanie pierwotnych ciemności.
ukowej poświęconej problemowi zanieczyszczenia świetlWskazują na potrzebę dążenia do takiego oświetlania nocnego,
nego. Autorami pracy „Zanieczyszczenie świetlne nocnego
aby właściwie skonstruowane źródła światła w sposób wydajny
nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej. Analiza pomiarów
koncentrowały się jedynie na tych obiektach czy obszarach, które
sztucznej poświaty niebieskiej” są: Tomasz Ściężor, Marek Kumają być intencjonalnie oświetlane, co przyniesie zarówno kobala, Wiesław Kaszowski i T. Zbigniew Dworak.
rzyści ekologiczne, jak również ekonomiczne.
Z biegiem czasu działający na Wydziale Inżynierii ŚrodoW 2013 r. Wydział Inżynierii Środowiska PK został sygwiska PK zespół zaczął łączyć siły z kolejnymi instytucjami zanatariuszem „Memorandum w sprawie powstania Parku
interesowanymi kwestią zanieczyszczenia światłem. W 2008 r.
Gwiezdnego Nieba «Bieszczady»”. Funkcję jednego z dwu
nawiązano współpracę z Oddziałem Krakowskim Instytutu
opiekunów naukowych parku pełni dr hab. Tomasz Ściężor.
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W 2014 r. do prowadzonych
na PK działań włączyły się dwie instytucje — Obserwatorium
*
Astronomiczne UJ oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Fantastyczny postęp technologiczny, jaki dokonał się od wyi Kanalizacji w Krakowie (w porozumieniu z którym utworzonalezienia żarówki, doprowadził do powstania nowoczesno stałą stację monitoringu zanieczyszczenia świetlnego przy
nych, przyjaznych dla oka ludzkiego, energooszczędnych źrózbiorniku dobczyckim). W następnych latach nawiązano kondeł światła. Teraz chodzi o to, abyśmy nauczyli się rozsądnie
takty m.in. z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym
korzystać z tego wynalazku, nie wyrządzając krzywdy sobie
w Niepołomicach oraz z Wydziałem Geografii i Geologii UJ.
i naszemu środowisku. Problemowi temu poświęcony jest
Inicjatorem działań związanych z badaniami i monitorinartykuł Tomasza Ściężora, który publikujemy na następnych
giem zanieczyszczenia świetlnego był dr hab. Tomasz Ściężor.
stronach.
Jeszcze w 2003 r. wystąpił on na V Konferencji Sekcji Obser(ps)
watorów Komet, działającej w ramach Polskiego Towarzystwa
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Aby noc nie przypominała dnia
Nocne ciemności są częścią naturalnego środowiska człowieka, tak samo
niezbędną do życia jak woda, tlen i pożywienie
TOMASZ ŚCIĘŻOR
Zanieczyszczenie świetlne jest tym rodzajem skażenia, które będąc prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym
w środowisku naturalnym, jest jednocześnie chyba najsłabiej
obecne w świadomości społecznej. Walka z nim traktowana
jest często jako „fanaberia” astronomów. Podnoszony jest argument: przecież nie możemy żyć w ciemności! Tymczasem
celem walki z zanieczyszczeniem świetlnym jest jedynie
osiąg nięcie stanu, w którym oświetlone w nocy będzie to, co
ma być intencjonalnie oświetlone.

Trochę historii
Już 600 mln lat temu, w okresie prekambru, pierwsze wielokomórkowe organizmy wykształciły zdolność odróżniania
światła od ciemności, dnia od nocy. Z ich pierwotnych receptorów optycznych, w drodze ewolucji, powstały później oczy.
Zapewne te pierwotne receptory z jednej strony ułatwiały łowy
drapieżcom, z drugiej umożliwiały odpoczynek ich potencjalnym ofiarom w porze nocnej, gdy zmniejszało się ryzyko stania

się pożywieniem tych pierwszych. Jednocześnie rejestrowany
w ciągu kolejnych dni cykl okresów jasnych i ciemnych umożliwił powstanie zegara biologicznego, regulującego wiele rozwijających się aktywności biologicznych. Jakiekolwiek zaburzenie
tego naturalnego cyklu odbija się więc na procesach życiowych,
wykształconych przez miliony lat ewolucji.
I rzeczywiście, do dzisiaj nadejście zmroku oznacza zakończenie aktywności dziennej i sygnalizuje porę odpoczynku. W miarę wzrostu aktywności człowieka sztucznie
przedłużano dzień poprzez używanie różnego rodzaju nietrwałych źródeł światła, jak: świece, lampki oliwne czy lampy naftowe. Do niedawna ich wygaśnięcie przywoływało
pierwotne, nocne ciemności, pozwalając na spokojny, zwykle
relaksujący sen.
Wynalezienie elektrycznych źródeł światła pod koniec
XIX w. zmieniło sytuację. Od tej pory okres aktywności
dziennej kończy się dopiero wraz z wyłączeniem sztucznego
oświetlenia. Co więcej, to właśnie wieczór stanowi dodatkowy okres aktywności po przepracowanym dniu.

Fot. 1. Rynek Główny w Krakowie nocą... Fot.: Jan Zych
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Początkowo stosowanie oświetlenia za pomocą łuku elektrycznego było kosztowne. Jednak wraz z wynalezieniem
lamp sodowych czy rtęciowych koszty oświetlenia sztucznego zmalały do tego stopnia, że zaczęto powszechnie używać
go do oświetlania ulic. Co więcej, społeczny zachwyt elektrycznością spowodował, że oświetlano wszystko i wszędzie,
nie tylko to, czego oświetlenie było pożądane. Planowano
oświetlanie całych dzielnic i miast. Pomysły te, niestety, wracają również dzisiaj, gdy rozważa się oświetlanie fragmentów
powierzchni Ziemi za pomocą dużych luster umieszczonych
na orbicie wokółziemskiej w celu likwidacji nocy na wybranych obszarach. Nie zauważa się przy tym, że nocne ciemności są częścią naturalnego środowiska człowieka i że są tak
samo niezbędne do życia jak woda, tlen i pożywienie.

Ziemi niejednokrotnie z większym natężeniem niż Księżyc
w pełni, co ma silny wpływ na ekosystemy nocne. Oczywiście, łuna świetlna wpływa również znacząco na obserwacje
astronomiczne, często wręcz je uniemożliwiając.
Nic więc dziwnego, że już w XIX w. na opisywany efekt
zwrócili uwagę ekolodzy, a w XX w. astronomowie wprowadzili do nauki termin z a n ie c z ysz c z e n i a ś w ie t l n e go,
zwykle zresztą rozumiejąc przez to właśnie zjawisko łuny
świetlnej nocnego nieba.

Trzy twarze jednego problemu

Obecnie zanieczyszczenie świetlne, rozumiane ogólnie jako
wszystkie negatywne zjawiska związane z wadliwym użyciem sztucznego oświetlenia w nocy, opisuje się w trzech kategoriach. Są to:
Giną gatunki, cierpią ludzie
• Olśnienie, zwane też oślepianiem (ang. glare), polegające
na oddziaływaniu zbyt silnego bezpośredniego światła na
W ekosystemach, na które oddziałuje sztuczne oświetlenie noczmysł wzroku ludzi i zwierząt. Typowym przykładem są
ne, występują zaburzenia rytmu czuwania i snu czy równowagi
źródła światła nieosłonięte właściwymi oprawami, kiedy
łowca — ofiara. U ludzi zaburzenia rytmu czuwania — odpowidoczny bezpośrednio jest sam żarnik, którego jasność
czynku prowadzą w efekcie do bezsenności i nerwic, a nawet
zdecydowanie dominuje nad jasnością oświetlanego
do rozwoju chorób somatycznych, u zwierząt nocnych zabuobiektu. Innym przykładem są zmieniające gwałtownie
rzenia równowagi łowca — ofiara prowadzą nawet do zagłady
swoją jasność tablice reklamowe typu LED (fot. 3).
niektórych gatunków. Niewystępujące w warunkach natural• Zaświecanie (ang. tresspass), gdy oświetlany jest teren
nych gwałtowne zmiany jasności sztucznych źródeł światła, jak
sąsiedni w stosunku do miejsca, któremu oświetlenie
np. reklamowych tablic typu LED, powodują oślepianie ludzi
i zwierząt, stając się jedną z przyczyn wypadków drogowych,
przypisano. Przykładem jest sytuacja, gdy lampa uliczna
również z udziałem zwierząt. Także w miastach niewłaściwe
czy osiedlowa oświetla okna sąsiadujących budynków
oświetlanie ulic w znacznie większym stopniu powoduje oświelub pobliski park czy las (fot. 4). Często w kategorii tej
tlanie wnętrz mieszkań i ingerowanie w strefę życia prywatnego.
wyróżnia się jeszcze podkategorie nadmiernego oświetleWszystkie wadliwie skonstruowane źródła światła przynia (ang. over-illumination), nadmiernego skupienia źródeł
światła (ang. light cluttering) czy trwonienia energii świetlczyniają się do powstania łuny świetlnej, widocznej już z danej. Wymienione trzy podkategorie spotyka się często na
leka przy zbliżaniu się nawet do niewielkich miejscowości,
obszarach zabudowy zabytkowej czy terenach rekreacyja w przypadku dużych miast dominującej na niebie (fot. 2).
nych, gdzie lampy mają, w zamierzeniu projektantów,
To „świecące niebo” powoduje efekt „wiecznego zmierzchu”,
tworzyć element ozdobny przestrzeni oświetlanej (fot. 5).
dezorientując m.in. ptaki czy owady migrujące nocą, co za• Łuna świetlna (ang. sky glow), powstająca poprzez rozprauważono już pod koniec XIX w. Dodatkowo, łuna świetlna,
szanie światła sztucznego w atmosferze. W przypadku
zwłaszcza przy zachmurzonym niebie, oświetla powierzchnię
rozproszenia światła na aerozolach (np. na pyle
Fot. 2. Oświetlenie stoku narciarskiego w Harbutowicach (Beskid Makowski). W tle zawieszonym), przy niebie bezchmurnym, łuna
widoczne też łuny świetlne Krakowa i Skawiny oraz snopy światła intencjonalnie świetlna stanowi poważny problem dla astronomające oświetlać okoliczne zabytki. Fot.: Tomasz Ściężor
mów, dlatego bywa określana jako astronomiczne
zanieczyszczenie świetlne. W obecności chmur,
zwłaszcza w otoczeniu dużych miast, łuna świetlna staje się silnym źródłem światła o znaczeniu
ekologicznym, i określana jest wtedy jako ekologiczne zanieczyszczenie świetlne (fot. 6).

Gdy uliczna lampa oświetla…
sypialnię
Pierwsze dwie z wymienionych kategorii oddziałują właściwie na bezpośrednie otoczenie
źródła światła. Natężenie oświetlenia tradycyjnej pojedynczej, wysokoprężnej, sodowej
lampy ulicznej już w odległości 50 metrów jest
mniejsze od oświetlenia emitowanego przez
Księżyc w pełni. Ponadto lampa taka widoczna
jest z tej odległości na niewielkiej wysokości nad
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Fot. 3. Tablica reklamowa typu LED. W odległości 15 metrów w ciągu ułamka sekundy natężenie oświetlenia zmienia się od 20 lx (a) do aż
330 lx (b) (obydwa zdjęcia wykonano przy czasie migawki 1/100 s i czułości 800 ISO)
Fot. 4. Lampa uliczna oświetlająca okna położonego za nią bloku mieszkalnego (na ścianie widoczny cień lampy)
Fot. 5. Kampus jednej z uczelni krakowskich. Przykład nadmiernego oświetlenia terenu za pomocą niewłaściwie skonstruowanych lamp
Zdjęcia: Tomasz Ściężor

horyzontem, przez co jej światło jest z łatwością ekranowane
przez roślinność czy nierówności terenu. To samo dotyczy
widocznych z oddali jasno oświetlonych galerii handlowych,
miast czy osiedli mieszkaniowych. W efekcie można sądzić,
że ten rodzaj zanieczyszczenia świetlnego wpływa jedynie
na pterofaunę, czyli ptaki, nietoperze i owady nocne.
Jest to jednak rodzaj zanieczyszczenia świetlnego zdecydowanie najbardziej uciążliwy dla człowieka, gdyż świecąca za oknem lampa może skutecznie obniżyć komfort snu,
w efekcie wywołując negatywne konsekwencje dla zdrowia
psychicznego, a nawet przyczyniając się do rozwoju poważnych chorób somatycznych, w tym nowotworów. Nieco zaskakującym aspektem zjawiska olśnienia jest, notowany w literaturze, wzrost kryminogenności na wadliwie oświetlonych
obszarach. W pewnym sensie mieści się to w kategorii zaburzania równowagi łowca — ofiara, np. w sytuacji, gdy potencjalna ofiara jest jasno oświetlona, będąc jednocześnie oślepioną wadliwie skonstruowanym oświetleniem.
Trzecia z wymienionych kategorii, czyli łuna świetlna nocnego nieba, choć często niezauważona, stanowi jednak najbardziej rozprzestrzeniony rodzaj zanieczyszczenia
świetlnego. Łuna świetlna, nawet niewielkich miejscowości,
zwłaszcza przy zachmurzonym niebie, widoczna jest jako
Fot. 6. Nocne, zachmurzone, zimowe niebo w Krakowie
Fot.: Tomasz Ściężor

silne rozjaśnienie nieba, dostrzegane również z dalszych okolic. Istotne staje się to w przypadku obszarów chronionych,
takich jak parki narodowe czy ujęcia wody pitnej.
W przypadku np. Tatrzańskiego Parku Narodowego łuna
świetlna Zakopanego daje efekt „wiecznego zmierzchu”, co
z pewnością nie jest obojętne dla lokalnych ekosystemów nocnych. W zbiornikach wodnych, zlokalizowanych w obszarach
zanieczyszczonych świetlnie, obserwuje się zwiększoną eutrofizację, co prowadzi do pogorszenia jakości wody. Co ciekawe, odpowiedzialny za to nie jest bezpośredni wpływ światła
na rozwój glonów, lecz zaburzenie równowagi łowca — ofiara
w systemie zooplankton — fitoplankton.
W miastach do oświetlania powierzchni Ziemi przez światło odbite od chmur dochodzi średnio w ciągu kilkudziesięciu
nocy w roku, czyli częściej niż do oświetlania przez Księżyc
w pełni. O ile jednak Księżyc zmienia swoje położenie na niebie, świecąc coraz niżej i w końcu zachodząc, to łuna świetlna świeci całą noc. Dodatkowo, Księżyc jest obiektem prawie
punktowym, przed którym można się schronić w cieniu.
W przypadku łuny świetlnej brakuje „efektu cienia”.
Poza aspektami ekologicznymi trzeba mieć na uwadze
również to, że łuna świetlna wpływa na wygląd nocnego,
bezchmurnego nieba. Zwykle w miastach widoczne są jedynie najjaśniejsze gwiazdy i planety, nie dając pojęcia o prawdziwym wyglądzie nocnego nieba. Przeciętny mieszkaniec
Europy nigdy nie widział i nie zobaczy Drogi Mlecznej, nie
wspominając nawet o takich obiektach, jak światło zodiakalne. W chwili obecnej renomowane europejskie i amerykańskie
obserwatoria astronomiczne najczęściej pełnią jedynie funkcje edukacyjne, natomiast obserwacje prowadzi się z obszarów wolnych od łuny świetlnej, takich jak np. chilijskie Andy,
Wyspy Kanaryjskie, południowa Afryka czy Hawaje.

Świat zaczyna troszczyć się o ciemne niebo
Już w XIX w. opisywano wpływ latarni morskich i oświetlonych statków na śmiertelność ptaków migrujących nocą.
W 1917 r. kalifornijski ornitolog Carlos Lastreto zauważył
zmiany tras nocnych przelotów ptaków wędrownych pod
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wpływem światła latarni morskich. Pod koniec XIX w. zwrócono również uwagę na masowe straty wśród owadów,
będących pożywieniem ptaków śpiewających, związane
z oświetleniem ulicznym miast w Wielkiej Brytanii. W latach
70. XX w. zoolodzy dostrzegli zaburzenia zegarów biologicznych i w zachowaniu zwierząt nocnych, związane ze wzrostem sztucznego oświetlenia. Zaliczono je wtedy do kategorii
zanieczyszczeń środowiska pod nazwą „zanieczyszczenie
świetlne” (ang. light pollution).
Na początku lat 80. Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (Commission Internationale de l’Eclarage – CIE) oraz
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (International Astronomical Union – IAU) wydały wspólnie broszurę (jako notę
techniczną CIE) „Guidelines for Minimazing Urban Sky Glow
Near Astronomical Observatories”. Kolejne noty techniczne
CIE, poświęcone bezpośrednio temu problemowi, wydane
zostały w 1997 r. („Guidelines for Minimazing Sky Glow”)
i w 2003 r. („Guide on the Limitation of the Eﬀects of Obtrusive
Light from Outdoor Lighting Installations”).
W 1988 r. w USA zostało założone, działające do dzisiaj, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba (ang. International Dark-Sky Association – IDA). Jego celem jest powstrzymanie
wpływu sztucznego oświetlenia na środowisko poprzez uświadomienie opinii publicznej problemu zagrożenia zanieczyszczeniem świetlnym i poszukiwanie oraz popularyzację sposobów jego unikania. Początkowo działalność IDA ograniczała
się do USA, obecnie sekcje tej organizacji znajdują się w wielu
państwach na kilku kontynentach. Pod patronatem IDA zostało
też ustanowionych wiele obszarów chronionych, tzw. „parków
ciemnego nieba” bądź „parków gwiezdnego nieba”.
W tym samym 1988 r. odbył się również 112. Zjazd Międzynarodowej Unii Astronomicznej „Light Pollution, Radio
Interference and Space Debris”, poświęcony problematyce
zanieczyszczenia świetlnego, radiowego oraz zaśmiecaniu
przestrzeni kosmicznej. W części dotyczącej zanieczyszczenia
świetlnego poruszano nie tylko tematy związane z astronomicznym zanieczyszczeniem świetlnym, ale także tematy
pokrewne, jak problem zaświecania okolicy czy ekonomiczne
konsekwencje zanieczyszczenia świetlnego.

Dyskusje i badania
Na zjawisko nadmiernej emisji światła zwrócono uwagę podczas kongresu UNESCO w 1992 r. w Paryżu. Stwierdzono też
wtedy, że aż 30 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej
do oświetlenia miast jest marnowanej w postaci zanieczyszczenia świetlnego — niekontrolowanej emisji światła do góry.
Kolejna dyskusja na temat zanieczyszczenia świetlnego
(a także radiowego i zaśmiecania przestrzeni kosmicznej)
odbyła się w 1997 r., podczas 23. Walnego Zebrania Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Kioto. Oprócz problemów
czysto astronomicznych (obserwacyjnych), zwrócono również
uwagę na techniczne i ekonomiczne aspekty zanieczyszczenia świetlnego. Uczestnicy walnego zebrania ogłosili wówczas „Rezolucję o ochronie nocnego nieba”.
Ostatnie organizowane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną spotkanie poświęcone w całości tej tematyce (w ramach 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Eksploatacji i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Pozaziemskiej
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— UNISPACE III) odbyło się w 1999 r. w Wiedniu. Część wystąpień poświęcona była technicznym metodom ograniczania zanieczyszczenia świetlnego, a także rezultatom pomiarów zanieczyszczenia świetlnego w różnych rejonach świata.
Od kilkunastu lat organizowane są co roku Europejskie
Sympozja Ciemnego Nieba. Omawia się na nich różne aspekty
zagadnienia, w tym również ekologiczne.
W 2001 r. w Thiene, we Włoszech został utworzony Instytut Nauki i Techniki Zanieczyszczenia Świetlnego (Istituto di
Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso – ISTIL).
Instytut podejmuje podobne zadania edukacyjne i społeczne
co IDA, równocześnie działa jako instytucja badawcza, poszukująca nowych sposobów pomiaru i modelowania zanieczyszczenia świetlnego. W ramach tego Instytutu utworzono Laboratorium Fotometrii i Radiometrii Zanieczyszczenia
Świetlnego (Laboratory of Photometry and Radiometry of
Light Pollution – LPLAB), zajmujące się konstruowaniem i badaniem przyrządów przeznaczonych do pomiaru zanieczyszczenia świetlnego.

Przez pryzmat paragrafów
W wielu krajach podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego.
Jedną z pierwszych regulacji prawnych, chroniących nocne
niebo, wprowadził w 1988 r. parlament Hiszpanii. Dotyczyła
ona jednak wyłącznie ograniczonego obszaru wyspy La Palma, gdzie mieści się obserwatorium astronomiczne Instytutu
Astrofizyki. Począwszy od 2001 r. kolejne parlamenty lokalne
wprowadzały własne regulacje dotyczące ochrony nocnego
nieba, aż w 2007 r. parlament Hiszpanii wprowadził do prawa
„O jakości powietrza i ochronie atmosfery”, obowiązującego na
całym terytorium państwa, zapisy dotyczące zanieczyszczenia
świetlnego.
We Włoszech kilka regionalnych parlamentów uchwaliło własne regulacje dotyczące zanieczyszczenia świetlnego.
Za wzorcowe uważa się prawo regionalne przyjęte przez parlament Lombardii, jednego z najbardziej zanieczyszczonych
świetlnie regionów świata, uchwalone 27 marca 2000 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska Japonii w 2001 r. określiło zanieczyszczenie świetlne jako „każdy niekorzystny efekt i zakłócenie środowiska poprzez zaświetlanie okolicy w rezultacie
niewłaściwego użycia sztucznego oświetlenia”, klasyfikując je
jako jedno z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Pierwszym państwem, które wprowadziło na terenie całego kraju nakaz ochrony przed skutkami zanieczyszczenia
świetlnego, była Republika Czeska. Regulacje te pojawiły
się w uchwalonym 14 lutego 2002 r. „Prawie o ochronie powietrza”. Najefektywniejsze działania dotyczące ochrony
nocnego nieba podjęto jak dotąd w Chile. Aktywna pomoc
ze strony państwa i organizacji pozarządowych dla władz
miast w północnej części kraju we wdrażaniu rozwiązań
ograniczających zanieczyszczenie świetlne przyniosła widoczne efekty w postaci zahamowania, a nawet cofnięcia się
jego negatywnych efektów.
W Polsce jedynym aktem prawnym dotyczącym, w ograniczonej formie, poruszanego zagadnienia, jest „Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
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budynki i ich usytuowanie”. W paragrafie 293., punkcie 6. zapisano: „Oświetlenie wystaw i reklamy świetlne nie powinny
być uciążliwe dla użytkowników budynku oraz powodować
olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni”.
W 2009 r. dokument został zastąpiony rozporządzeniem
z 12 marca 2009 r. (tekst jednolity opublikowano w 2015 r.),
w którym w paragrafie 293., punkcie 6. czytamy: „Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz
budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może
przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów
w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym
się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego”.

Obszary ochrony nocnego nieba
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba (IDA) już
na początku swojej działalności w latach 80. i 90. XX w. opracowało program Międzynarodowych Obszarów Ciemnego
Nieba (International Dark Sky Places). Celem programu jest
„ochrona dla przyszłych pokoleń obszarów o nadzwyczajnym
obliczu nocnym” oraz promocja tzw. turystyki astronomicznej
(astroturystyki). W efekcie na całym świecie zaczęły powstawać obszary ochrony ciemnego nieba.
W chwili obecnej istnieje 18 parków ciemnego nieba,
a 12 z nich znajduje się w USA (w tym pierwszy: Natural Bridges National Monument w stanie Utah, powołany w 2006 r.),
3 w Wielkiej Brytanii (po jednym w Anglii, Szkocji i Walii), 2 na
Węgrzech (Zselic i Hortobágy) i jeden w Niemczech (Eifel). Rezerwaty Ciemnego Nieba utworzono w Kanadzie (najstarszy
w 2008 r.), Wielkiej Brytanii (po jednym w Anglii i w Walii),
Namibii, Nowej Zelandii, Francji, Irlandii i w Niemczech.
Ponadto powstało 11 gmin ciemnego nieba (10 w USA oraz
jedna na szkockich Hebrydach). Na obszarach tych umożliwia
się uprawianie astronomii amatorskiej, jak również podkreśla
się ich wartość turystyczną. Duże zainteresowanie budzą nocne tzw. „spacery po rozgwieżdżonym niebie”. W ich trakcie
grupy „astroturystów”, prowadzone przez doświadczonych
przewodników, wędrują nocą bez jakiegokolwiek sztucznego oświetlenia (nawet latarek) po obszarze parku, zapoznając
się z pięknem nocnego krajobrazu. Atrakcyjność tego rodzaju
działań skutkuje koniecznością otwierania nowych centrów
turystycznych, stwarzających możliwość bliskiego kontaktu
z przyrodą nie tylko w dzień, lecz również w nocy, nawet na
terenach pozbawionych innych atrakcji turystycznych.

Jeleśnia była pierwsza
W Polsce istnieje kilka obszarów, na których podjęto świadome działania na rzecz ochrony ciemnego nieba. Pierwsza tego
typu inicjatywa została podjęta już w latach 90. przez gminę Jeleśnia w Beskidzie Żywieckim, współdziałającą ze stowarzyszeniem POLARIS-OPP. W 2004 r. powołano program
„Ciemne Niebo” (CN). Jego cele to w szczególności:
• określenie odpowiednich wzorów opraw i urządzeń
oświetleniowych, dostępnych na polskim rynku, chroniących przed zbędną ucieczką sztucznego światła w niebo;
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Fot. 7. Uwaga: światła na drodze! Fot.: Jan Zych

• ewidencja obszarów w Polsce, gdzie chroni się ciemność
i nocne niebo przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem;
• nawiązywanie porozumień z lokalnymi władzami i zarządcami oświetlenia w kwestii redukcji zanieczyszczenia
sztucznym światłem;
• wymiana nieprawidłowych opraw oświetleniowych na
chroniące nocne niebo przed emisją sztucznego światła
w miejscach, gdzie np. prowadzi się systematyczne obserwacje astronomiczne, czy też ze względu na walory krajobrazowe, szczególne znaczenie przyrodnicze lub astroturystyczne;
• pozyskiwanie funduszy na zakup i wymianę oświetlenia
w wyznaczonych miejscach;
• poszukiwanie partnerów instytucjonalnych do programu
zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Bardzo cenną inicjatywą było powołanie w 2009 r. w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku transgranicznego Izerskiego
Parku Ciemnego Nieba (IPCN, cz. Jizerská oblast tmavé oblohy
JOTO). Inicjatorem jest Instytut Astronomiczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, we współpracy z innymi instytucjami, w tym
z Instytutem Astronomicznym Akademii Nauk Republiki
Czeskiej. Jest to pierwszy w Polsce park ciemnego nieba
oraz pierwszy na świecie transgraniczny park tego typu.
Zajmuje powierzchnię około 7500 hektarów po polskiej i po
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Fot. 8. Lampa uliczna z kulistym kloszem. Widoczne niedoświetlenie podłoża przy jednoczesnym oświetleniu otoczenia powyżej linii horyzontu
Fot. 9. Lampy typu LED oświetlające chodnik w pobliżu kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej
Fot. 10. Lampy typu LED oświetlające główną, przelotową ulicę w Szczyrku. Zdjęcia: Tomasz Ściężor

czeskiej stronie granicy, obejmując swym zasięgiem górną,
graniczną część doliny Izery oraz dolinę Jizerki wraz z otaczającymi je grzbietami górskimi. Obszar parku jest słabo
zaludniony, a zatem jest tu niewiele sztucznego światła, co
przekłada się na dobrą jakość nocnego środowiska i nocnego nieba. Na terenie parku prowadzona jest działalność
astroturystyczna, skierowana głównie do uczniów wrocławskich szkół.
Najnowszą i jednocześnie najbardziej zaawansowaną krajową inicjatywą ochrony nocnego nieba jest Park Gwiezdnego
Nieba „Bieszczady” (PGNB). Memorandum powołujące go do
życia zostało podpisane 8 marca 2013 r. Jego powstanie było
odpowiedzią na słowacki projekt powołania w 2010 r. Parku Ciemnego Nieba „Połoniny”, graniczącego z Bieszczadami. Partnerami parku jest 12 instytucji — wyższych uczelni
(w tym Politechnika Krakowska), samorządów, szkół, instytucji ochrony przyrody i organizacji pozarządowych.
Jest to drugi co do wielkości obszar ochrony nocnego nieba w Europie i jednocześnie obszar o najlepszej jakości nocnego nieba, z najmniejszym zanieczyszczeniem sztucznym
światłem. Wspólnie z Parkiem Ciemnego Nieba „Połoniny”
na Słowacji tworzy największy w Europie spójny obszar
ochrony ciemnego nieba o powierzchni 162 365,42 hektara. Celem jest propagowanie ochrony środowiska nocnego
w zakresie ochrony przed sztucznym, nadmiernym światłem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i ekologicznego rozwoju regionu. PGNB promuje zrównoważone, „zielone” formy turystyki, obniżenie
kosztów oświetlenia budynków i ulic, tworzenie nowych
miejsc pracy oraz poprawę zdrowia mieszkańców poprzez
odpowiednie rozwiązania techniczne związane z rodzajem
i montażem oświetlenia.

Kilowaty ulatują w niebo…
Organizacje walczące z zanieczyszczeniem świetlnym często spotykają się z zarzutem dążenia do wyłączania w nocy
jakichkolwiek sztucznych źródeł światła. Oskarża się je
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o wstecznictwo, chęć powrotu do „mroków średniowiecza” itp. W rzeczywistości celem ich działań jest wymiana niewłaściwie zaprojektowanego bądź skonstruowanego
oświetlenia na prawidłowe, niezanieczyszczające świetlnie
środowiska.
Podstawowy wkład do sztucznej łuny świetlnej wnosi
oświetlenie ulic i przestrzeni publicznych. Wadliwe oświetlenie ulic i przestrzeni publicznych nie tylko zaburza działanie naturalnych ekosystemów nocnych czy negatywnie
wpływa na zdrowie człowieka, lecz przynosi również wymierne straty fi nansowe. Ich przyczyną jest marnowanie
energii elektrycznej, zużywanej na oświetlenie obiektów,
które nie powinny być oświetlane, w szczególności nieba.
W 1997 r. oszacowano, że w ten sposób marnuje się w przypadku Warszawy 8,81 mln kWh, a w przypadku Krakowa
4,40 mln kWh (w przeliczeniu na powierzchnię daje to odpowiednio 9,27 kWh/km 2 i 7,43 kWh/km 2), co stanowi i tak niewiele w porównaniu np. z Filadelfią (USA), gdzie wielkość ta
osiągnęła aż 148,5 mln kWh (18 tys. kWh/km2). Oszacowano,
że w USA rocznie zużywa się na oświetlanie nieba energii
o wartości około 10 mld dolarów.
Warto zauważyć, że o ile zapobieganie zanieczyszczaniu
atmosfery czy wód powierzchniowych oraz usuwanie skutków takiego zanieczyszczenia jest złożone i kosztowne, o tyle
w przypadku zanieczyszczenia świetlnego są to zwykle czynności proste i tanie. Często wystarczy poprawić konstrukcję
lamp ulicznych czy właściwie je rozmieścić. Przynosi to natychmiastowe korzyści nie tylko dla środowiska, lecz również
finansowe, o czym świadczą podane liczby.

…a najciemniej jest pod latarnią
Klasycznym przykładem wadliwych źródeł światła są, powszechnie niestety spotykane, lampy z kloszami kulistymi,
montowane na osiedlach mieszkaniowych czy przy chodnikach. Lampy te ponad połowę strumienia świetlnego wysyłają ponad linię horyzontu, zasilając w ten sposób znacząco
łunę świetlną nocnego nieba. Co więcej, światło takiej lampy
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TEMAT NUMERU
oświetla głównie okna okolicznych budynków, skutecznie przeszkadzając
w nocnym wypoczynku, oślepiając
przy tym przechodniów. Jednocześnie
podstawa tego rodzaju kloszy sprawia,
że lampy te praktycznie nie oświetlają
swojego podłoża, potwierdzając powiedzenie, że „najciemniej jest pod latarnią” (fot. 8).
Na szczęście od niedawna obserwuje
się wymianę tego typu lamp na nowoczesne oświetlenie typu LED, oświetlające wyłącznie podłoże ze znacznie
większą efektywnością od opisywanych
lamp. Przykładem może być niedawno
wymienione oświetlenie wzdłuż ulicy
Warszawskiej, przy kampusie Politechniki Krakowskiej (fot. 9) czy oświetlenie
głównej ulicy w Szczyrku (fot. 10).
Niestety, miasta zabytkowe, takie Fot. 11. Oświetlenie zabytków w Płocku. Widoczne snopy światła skierowane w niebo
jak Kraków, Płock czy Wrocław, bory- Fot.: Tomasz Ściężor
kają się z problemem wadliwie oświetlonych obszarów zabytkowych, zarówno w przypadku
w nocy rozgwieżdżone niebo, stanowiące zgodnie z rezolucją
używania lamp ozdobnych na pieszych trotuarach, jak
ONZ z Kioto z 1997 r. „dziedzictwo ludzkości, które powinteż przy oświetlaniu punktowym konkretnych zabytków
no być zachowane w stanie nietkniętym”. Można mieć więc
(fot. 11). W celu wydobycia szczegółów architektonicznych
nadzieję, odwołując się do słów tej rezolucji, że „nocne niebudowli używa się oddolnego oświetlenia, które w przybo będzie miało nie mniejszą opiekę niż obiekty światowego
padku montażu w chodniku oślepia przechodniów, stanodziedzictwa kulturowego na Ziemi” (fot. 12).
wiąc dla nich zagrożenie komunikacyjne.
Innego rodzaju zagrożenie stwarza wadliwe oświetlenie jezdni. Montując tego typu oświetlenie na obszarach
niezabudowanych, zapomina się np. o tym, że samochody
posiadają własne źródła światła, a mijane jasne lampy, któDr hab. Tomasz Ściężor kieruje Pracownią Monitoringu Zanieczyszczenia
re kontrastują z ciemnym otoczeniem, działają na kierowcę
Świetlnego w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowi(oraz na żyjące w okolicy zwierzęta) oślepiająco i dekonska na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
centrująco. Szczególne zagrożenie stanowią zmieniające
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
szybko swoją jasność tablice reklamowe typu LED, gdyż w ułamku Fot. 12. Nocne niebo w pobliżu obszaru ochrony ciemnego nieba CN-001 „Sopotnia Wielka”
sekundy potrafią one rozjaśnić w gminie Jeleśnia, w Beskidzie Żywieckim. Fot.: Marcin Filipek
okolicę do poziomu porównywalnego z oświetleniem uzyskanym
przy zachodzącym słońcu.

*
Zanieczyszczenie świetlne obejmuje obecnie praktycznie wszystkie
zamieszkałe obszary Ziemi, silnie
wpływając na lokalne ekosystemy
oraz na zdrowie ludzi. Na szczęście można je łatwo i tanim kosztem
zredukować. Wystarczy instalować
właściwe oświetlenie w prawidłowy sposób. Warto podkreślić,
że postępowanie takie prowadzi
dodatkowo do zmniejszenia kosztów oświetlenia przy jednoczesnej poprawie jego jakości. A poza
tym pozwoli każdemu podziwiać
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KRONIKA
15 stycznia — 15 lutego
15 I

25 I Drugie spotkanie rektora z pracownikami PK poświęcone
wdrażaniu reformy.

17 I

26 I
29 I

„Partnerstwo dla innowacji” — konferencja Centrum Transferu Technologii PK i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, region
Kraków.

Bal Doktorantów PK.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe Koła Naukowego
Logistyki TILOG — XI Dni Transportu „Przyszłość i wyzwania europejskiego rynku transportowego i logistycznego”.

10. edycja Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w Spytkowicach.

17–18 I

4 II

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
„Budownictwo — Infrastruktura — Górnictwo” pt. „Wpływ
górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę — metody ograniczania negatywnych skutków”, współorganizowana przez Wydział
Inżynierii Lądowej PK.

21–26 I Zimowa edycja Otwartej Szkoły Wydziału Inżynierii
Środowiska pt. „Research Methodology and Statistics”.
22 I
24 I

10. edycja Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim
dla pracowników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
w Kasinie.

7 II

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

12 II 10. edycja Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla
pracowników Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w Kasinie.

Posiedzenie kapituły Nagrody Fundacji Rodziny Engelów.

Jubileusz 80. urodzin i 50-lecie odnowienia doktoratu
prof. Kazimierza Flagi.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
23 stycznia 2019 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

opiniowania kandydata do Komisji Ewaluacji Nauki;

•

wyrażenia opinii w sprawie utworzenia
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
oraz przekształcenia dwóch wydziałów;

•

•

•
•

zmiany 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
akademickim 2019/2020;
zmiany uchwały nr 29/d/05/2018 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad
z zakresu określonej dziedziny wiedzy na
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021
i 2021/2022;
przekazania środków na działalność
Związku Uczelni „InnoTechKrak”;
zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót
budowlanych i projektowych oraz w planie na 2019 r.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 76 z 29 listopada 2018 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na sta-
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cjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia,
rozpoczynające się w semestrze letnim roku
akademickiego 2018/2019.

Komunikat nr 17 z 7 grudnia 2018 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2019 r.

Zarządzenie nr 77 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego
2018/2019.

Polecenia służbowe rektora PK

Zarządzenie nr 78 z 3 grudnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie wytycznych
w zakresie sposobu ustalania wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na
studia wyższe.
Zarządzenie nr 79 z 7 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów
dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych
od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się
w roku akademickim 2018/2019.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 14 z 29 października 2018 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r.
Komunikat nr 15 z 8 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia 12 listopada 2018 r.
dniem wolnym od pracy.

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
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunków ewakuacji ludzi z budynków Politechniki Krakowskiej 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 sprawie sporządzania planów zamówień
publicznych na dostawy i usługi na rok 2019.
Komunikat nr 5 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie identyfikatorów uprawniających do
wjazdu i parkowania na terenie Politechniki
Krakowskiej.

Komunikat nr 16 z 29 listopada 2018 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.
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Nagrody dla pracowników PK
Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 14 grudnia 2018 r. w Sali Senackiej
Politechniki Krakowskiej, wyróżniający się
pracownicy uczelni zostali uhonorowani
nagrodami rektora PK za rok 2017 r. Rektor
prof. Jan Kazior wręczył nagrody następującym osobom:

dr inż. arch. Marcin Barański
dr inż. arch. Przemysław Bigaj
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
dr inż. arch. Agnieszka Matusik
dr inż. arch. Iwona Piebiak
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI

Nagroda indywidualna
dr Katarzyna Kołodziejczyk
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody zespołowe
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski
dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz
-Zahorski
dr inż. arch. Maciej Skaza
dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Dominik Przygodzki
dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
mgr inż. Stanisław Czernik
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa,
prof. PK
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,
prof. PK
dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
dr hab. inż. arch. Michał Krupa
dr inż. arch. Dominik Przygodzki
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz
— za osiągnięcia naukowe
dr Adam Marszałek
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Lesław Bieniasz
— za osiągnięcia naukowe
dr Sylwia Dudek
— za osiągnięcia naukowe
dr Beata Strycharz-Szemberg
— za osiągnięcia dydaktyczne

Nagroda zespołowa
dr hab. Agnieszka Chrzanowska
dr Paweł Karbowniczek
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ELEKTRYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ
Nagrody indywidualne
dr hab. inż. Jerzy Szczepanik
— za osiągnięcia naukowe

mgr inż. Grzegorz Nowakowski
— za osiągnięcia dydaktyczne

Nagroda zespołowa
dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
dr inż. Zbigniew Szular
mgr inż. Bartosz Rozegnał
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk
— za całokształt dorobku
dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Katarzyna Matras-Postołek
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Joanna Ortyl
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
dr inż. Maria Kurańska
dr inż. Sławomir Michałowski
— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Nagrody indywidualne
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
— za osiągnięcia naukowe

Laureaci (stoją od lewej): Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka Matusik, Bartłomiej
Homiński, Marcin Barański, Grażyna Schneider-Skalska, Jacek Gyurkovich, Magdalena Kozień-Woźniak, Przemysław Bigaj w towarzystwie rektora Jana Kaziora i prorektora Andrzeja Białkiewicza

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
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Laureaci (od lewej): Tadeusz Tatara, Piotr Stecz, Krzysztof Kozioł, Krzysztof Stypuła
w towarzystwie rektora Jana Kaziora

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. Piotr Kozioł
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
— za kształcenie kadr naukowych

Nagrody zespołowe
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara
dr inż. Krzysztof Kozioł
dr inż. Piotr Stecz
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Maria Radwańska, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr inż. Anna Stankiewicz
dr inż. Adam Wosatko
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
dr inż. Łukasz Hojdys
dr inż. Piotr Krajewski
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody zespołowe
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr hab. Agnieszka Lechowska
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Piotr Beńko,
dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
dr inż. Bernard Twaróg
dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
dr inż. Krzysztof Głód
dr inż. Joanna Studencka
mgr Renata Książek-Partyka
— za osiągnięcia dydaktyczne

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Piotr Duda
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
— za osiągnięcia dydaktyczne
dr inż. Damian Muniak
— za osiągnięcia dydaktyczne
dr inż. Sylwia Łagan
— za osiągnięcia dydaktyczne
dr inż. Marcin Krawczyk
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody zespołowe
dr inż. Janusz Pobędza
dr inż. Artur Gawlik
dr inż. Piotr Kucybała
— za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. inż. Andrzej Sowa
dr hab. inż. Maciej Szkoda
dr inż. Grzegorz Zając
dr inż. Maciej Michnej
mgr inż. Bartosz Szachniewicz
mgr Maciej Górowski
— za osiągnięcia dydaktyczne

WYDZIAŁ MECHANICZNY

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA

Nagrody indywidualne

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Maciej Szkoda
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Adam Ciszkiewicz
— za osiągnięcia naukowe

mgr Edyta Gałat
— za całokształt dorobku
dr Tomasz Jeleński
— za osiągnięcia organizacyjne

Laureaci (od lewej): Aleksander Prociak, Maria Kurańska, Sławomir Michałowski
w towarzystwie rektora Jana Kaziora

dr hab. Piotr Kozioł
dr inż. Wojciech Drozd
mgr inż. Marcin Kowalik
— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
— za całokształt dorobku
dr hab. inż. Jerzy Mikosz
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Robert Szczepanek
— za osiągnięcia dydaktyczne
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BIBLIOTEKA PK
Nagroda indywidualna
mgr inż. Marzena Marcinek
— za osiągnięcia organizacyjne

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI
JĘZYKÓW OBCYCH
Nagroda indywidualna
mgr Alicja Półtorak-Filipowska
— za osiągnięcia organizacyjne

*
Uroczystość zakończyło krótkie wystąpienie
rektora Politechniki Krakowskiej. Dziękując
za wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju uczelni, prof. Jan Kazior życzył wszystkim
nagrodzonym dalszych osiągnięć.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
Rektor Jan Kazior życzył nagrodzonym dalszych sukcesów

Wystawa w Muzeum PK wyróżniona
W ramach 26. Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się we wrześniu 2018 r.,
Muzeum Politechniki Krakowskiej pokazało
wystawę „Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej”. Wydarzenie zostało
docenione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który uhonorował ekspozycję wyróżnieniem.
Na wystawie przedstawiono reprodukcje cyklu obrazów namalowanych na podstawie szkiców Jana Matejki oraz reprodukcje
samych szkiców, przedstawiających rozwój
wiedzy ludzkiej. Obrazy zostały wykonane
dla Politechniki Lwowskiej, gdzie znajdują się
do dziś. Wystawie, której wernisaż odbył się
15 września, towarzyszył elegancki katalog.
Szerzej pisaliśmy na ten temat w numerze
11/2018 „Naszej Politechniki”.

www.nasza.pk.edu.pl

Dyplom przyznany przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz
przypominanie wspólnych korzeni kultury
europejskiej. W ramach ostatniej edycji
odbyło się w Polsce ponad 1900 imprez.
Ogłoszenie autorów najciekawszych wydarzeń odbyło się 7 grudnia 2018 r., podczas uroczystej gali w Warszawie. Spośród
instytucji małopolskich wyróżnienia otrzymali również: Młodzieżowy Dom Kultury
Fort 49 „Krzesławice”, Muzeum Ziemi Miechowskiej, Fundacja „Chronić Dobro” przy
Opactwie Benedyktynów w Tyńcu i Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.

(ps)
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PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Magdalena
Niemczewska-Wójcik
Urodziła się 7 kwietnia 1977 r. w Przemyślu.
Jest absolwentką klasy o profilu
matematyczno-fizycznym tamtejszego II Liceum Ogólnokształcącego. Na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej studiowała zarządzanie i marketing — specjalność zarządzanie i restrukturyzacja zakładów
(1996–2001), a następnie zarządzanie i marketing w transporcie (2002–2004). Studia na
obydwu specjalnościach ukończyła z wyróżnieniem i nagrodą dziekana WM.
W latach 2001–2005 była słuchaczką
studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym PK (kierunek: budowa i eksploatacja maszyn). Pracę doktorską pt. „Kształtowanie powierzchni elementów endoprotez
wykonanych z materiałów ceramicznych”
obroniła z wyróżnieniem w 2006 r. Promotorem doktoratu, za który otrzymała Nagrodę
im. prof. Michała Życzkowskiego dla najmłodszego autora spośród wyróżnionych
prac doktorskich na Wydziale Mechanicznym
PK, był prof. dr hab. inż. Józef Gawlik. Stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn nadała jej w grudniu 2018 r. Rada Wydziału Mechanicznego PK na podstawie oceny
ogólnego dorobku (przez recenzentów uznany za wyróżniający) oraz osiągnięcia naukowego — cyklu 10 publikacji pod wspólnym
tytułem „Koincydencja stereometrycznych
i tribologicznych badań warstwy wierzchniej”.
Staże naukowe odbywała m.in. w Instytucie Supertwardych Materiałów Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, w Instytucie
Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu; staż prze-
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mysłowy w firmie Gwimet–Barosz Sp. z o.o.
w Wodzisławiu Śląskim. W 2002 r. ukończyła Studium Pedagogiczne PK.
W lutym 2006 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK na stanowisku asystenta
naukowo-dydaktycznego. W październiku
2007 r. została adiunktem naukowo-dydaktycznym. Przez dwie kadencje
(2009–2013 i 2013–2016) pełniła funkcję
zastępcy dyrektora tego instytutu. W kadencji 2016–2020 została wybrana na prodziekana Wydziału Mechanicznego PK.
Charakter jej działalności naukowo-badawczej jest interdyscyplinarny. Magdalena Niemczewska-Wójcik łączy w swoich
badaniach zagadnienia inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, metrologii warstwy wierzchniej (multisensoryczne badania
ukształtowania technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej) oraz tribologii. Koncentruje się na metodologicznych
podstawach doboru techniki i parametrów
kształtowania struktury geometrycznej
powierzchni (stereometrii) przedmiotów,
w szczególności wykonanych z materiałów
trudnoskrawalnych i specjalnego przeznaczenia, tak by zapewnić optymalne właściwości funkcjonalne powierzchniom obrobionym, tym samym — prawidłowe działanie
systemów tribologicznych.
W latach 2007–2015 brała udział w realizacji 5 projektów naukowo-badawczych (jako
kierownik, wykonawca). Na realizowany w latach 2011–2015 projekt pt. „Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych
i warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów” uzyskała dofinansowanie
MNiSW w ramach konkursu „Iuventus Plus”.
W swoim dorobku ma 47 opracowań naukowych, m.in.: monografię naukową pt. „Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej
i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących” (Wydawnictwo Naukowe
ITeE-PIB, Radom — Kraków 2018); 4 rozdziały w monografiach (3 wydane za granicą),
11 artykułów naukowych w czasopismach
z bazy JCR, 25 w czasopismach o zasięgu
krajowym i materiałach konferencyjnych
oraz dokumentację 6 prac badawczych. Jest
współautorką skryptu pt. „Sztuczne narządy w zarysie” (Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 2012). Wyniki prowadzonych prac przedstawiała również na krajowych i międzynarodowych konferencjach
naukowych. Sumaryczny Impact Factor
wszystkich publikacji wynosił 20,45, liczba

cytowań według Web of Science wynosiła
56, a indeks Hirscha był równy 5.
Współpracuje jako recenzent z redakcjami czasopism o zasięgu międzynarodowym
(z bazy JCR), np.: „Acta of Bioengineering and
Biomechanics”, „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, „Journal of Materials
Engineering and Performance”, „Lubrication
Science”, „Measurement”, „Measurement
Science Review”, „Particulate Science and
Technology” oraz z krajową „Tribologią”.
Organizowała konferencje naukowe
w ramach Uczelnianej Sesji Studenckich Kół
Naukowych, Ogólnopolską XXXVI Jesienną
Szkołę Tribologiczną (2017 r.), współorganizowała 5th International Conference on Surface
Metrology (2016 r.).
Prowadziła zajęcia dla studentów m.in.
z zakresu komunikacji interpersonalnej,
podstaw zarządzania, organizacji i zarządzania, podstaw eksploatacji – tribologii. Obecnie naucza na studiach I, II i III stopnia (m.in.
eksploatacja systemów produkcyjnych,
eksploatacja i recykling maszyn, metrologia
powierzchni — topografia i parametry SGP,
zajęcia w języku angielskim dla stypendystów Programu Erasmus). Była promotorem
40 prac inżynierskich oraz 40 prac magisterskich. Sprawuje również opiekę naukową
nad doktorantami (promotor pomocniczy 3 doktorantów oraz opiekun naukowy
2 doktorantów). Od 2008 r. jest pełnomocnikiem dziekana Wydziału Mechanicznego
ds. studenckich kół naukowych.
Zasiada w Radzie Wydziału Mechanicznego PK (od 2008 r.) oraz komisjach wydziałowych. Jest członkiem Senatu PK obecnej
kadencji (przewodniczy Senackiej Komisji
ds. Jakości Kształcenia) oraz przedstawicielem
nauczycieli akademickich PK i członkiem komisji regulaminowo-statutowej w Związku
Uczelni „InnoTechKrak” (2016–2020).
Należy do: Polskiego Towarzystwa
Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Polskiego
Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.
Za osiągnięcia naukowe była nagradzana przez rektora PK w 2011 r., 2012 r. i 2018 r.
W ubiegłym roku otrzymała dodatkowo nagrodę dziekana WM PK.
Jest mężatką, mamą sześcioletnich bliźniaków — Mikołaja i Maksymiliana. Wolny
czas poświęca na fitness, rękodzieło artystyczne (drewno, skóra, srebro), eksperymenty kulinarne (na słodko i na słono), sudoku dla zaawansowanych. Interesuje się
kryminalistyką.

www.nasza.pk.edu.pl
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Adam Gąska
Urodził się 4 grudnia 1983 r. w Krakowie. Jest wychowankiem krakowskiego
XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Dąbrowskiej. W 2007 r. ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na
kierunku automatyka i robotyka. Praca
magisterska „Wyznaczanie niepewności pomiarowej redundantnych układów
pomiarowych na przykładzie ramion
pomiarowych” została częściowo przygotowana na podstawie badań przeprowadzonych w trakcie stypendium na
Politechnice w Walencji. Promotorem
magisterium, a później również rozprawy
doktorskiej był prof. Jerzy Sładek, założyciel i ówczesny kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK.
W 2010 r. Adam Gąska ukończył dodatkowo towaroznawstwo na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie, zdobywając
tytuł zawodowy inżyniera (pracę „Prognozowanie jakości wyrobów poprzez
kontrolę metrologiczną” przygotował pod
kierunkiem dr hab. inż. Marty Gollinger-Tarajko, prof. UEK).
W latach 2007–2011 był słuchaczem
studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym PK. Rozprawę doktorską
pt. „Modelowanie dokładności pomiaru
współrzędnościowego z wykorzystaniem
metody Monte Carlo” obronił w listopadzie 2011 r. Doktorat został wyróżniony
przez Radę Wydziału Mechanicznego
PK, a jako najmłodszy autor pracy doktorskiej na WM otrzymał w 2011 r. Nagrodę
im. prof. Życzkowskiego i nagrodę rektora PK. Stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn nadała mu w grudniu 2018 r. Rada Wydziału Mechanicznego
PK na podstawie osiągnięcia naukowego — cyklu powiązanych tematycznie

www.nasza.pk.edu.pl

publikacji pt. „Symulacyjny system oceny
niepewności pomiarów współrzędnościowych, realizowanych w warunkach przemysłowych”.
W 2010 r. został zatrudniony w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW)
PK na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, od 2013 r. jest adiunktem.
Funkcję zastępcy kierownika technicznego
laboratorium pełni od 2011 r.
W kręgu jego zainteresowań naukowych
znajdują się zagadnienia związane z metrologią współrzędnościową, współrzędnościowymi systemami pomiarowymi (w tym
mobilnymi systemami pomiarowymi), dokładnością pomiarów, metodami symulacyjnymi i numerycznymi w metrologii (szczególnie metoda Monte Carlo) oraz metodami
identyfikacji i korekcji błędów geometrycznych maszyn.
Dorobek publikacyjny Adama Gąski
obejmuje ponad 80 pozycji naukowych
m.in.: monografię habilitacyjną pt. „Symulacyjny system oceny niepewności pomiarów współrzędnościowych realizowanych
w warunkach przemysłowych” (Wydawnictwo PK, Kraków 2017); 17 rozdziałów w monografiach, 19 artykułów w czasopismach
ujętych w wykazie JCR, 24 artykuły w czasopismach wymienianych w części B wykazu
MNiSW. Wyniki swoich prac prezentował
także na kilkunastu międzynarodowych
konferencjach naukowych, np. na Światowym Kongresie IMEKO (Międzynarodowej
Konfederacji Pomiarów) w Busan w 2012 r.,
w Pradze w 2015 r. (nagroda za najlepszą
publikację z udziałem młodych naukowców) oraz w Belfaście w 2018 r. Ponadto jest
współautorem jednego patentu oraz dwóch
zgłoszeń patentowych.
Recenzuje artykuły dla redakcji 10 czasopism z listy JCR (do tej pory wykonał ponad 60 recenzji), jak również projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR).
Pełnił rolę wykonawcy i członka zespołu badawczego 5 projektów finansowanych
przez NCBiR oraz MNiSW. Ponadto był laureatem prestiżowego konkursu dla młodych
naukowców LIDER, organizowanego przez
NCBiR [wyniki prac dotyczących sfinansowanego w ramach konkursu projektu
pt. „Metoda oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych realizowanych
w warunkach przemysłowych wykonywana
w trybie on-line” (2013–2015) prezentował
w czasopismach z listy JCR i na konferencjach międzynarodowych, a opracowany
model oceny dokładności pomiaru został
wdrożony w firmie Valeo Autosystemy].
Obecnie jest zaangażowany w realizację
2 projektów NCN — jako kierownik (konkurs
SONATA) oraz opiekun naukowy (konkurs
PRELUDIUM).

Jest jednym z inicjatorów współpracy
Wydziału Mechanicznego PK z University
of Belgrade, Budapest University of Technology and Economics, Universitat Magdeburg, RWTH Aachen University oraz
Technische Universitat Ilmenau w zakresie
projektów dotyczących zmiany podejścia
przedsiębiorstw do oceny zgodności produktów z ich specyfikacją geometryczną.
Był odpowiedzialny za opracowanie i złożenie w ich imieniu wniosku o dofinasowanie tych badań w programie Research
Internships in Science and Engineering
(RISE), w ramach Programu Horyzont
2020. W 2014 r. podjął współpracę m.in.
z Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB), Laboratoire National de Métrologie
et d’Essais (LNME), The National Physical
Laboratory (NPL), Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK),
IBS Precision Engineering, Loughborough
University, The University of Nottingham,
Universität Stuttgart, Fraunhofer-Institut
für Produktions-technologie IPT (Fraunhofer IPT). Wspólne prace dotyczyły pomiarów elementów asferycznych oraz
powierzchni swobodnych, a opracowany
na ich podstawie wniosek projektowy został zgłoszony do konkursu The European
Metrology Programme for Innovation and
Research (EMPIR).
Z zespołem akredytowanego wzorcującego Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK wykonał ponad 50 prac
na zlecenie przedstawicieli środowiska
przemysłowego, m.in.: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Fiat Auto Poland SA,
Delphi Poland SA, ALSTOM Power Sp. z o.o.,
ArcelorMittal Poland, NSK Bearings Polska,
Hexagon Metrology GmbH i Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
Jako nauczyciel akademicki pełnił funkcję
promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich. Był promotorem ponad
70 prac dyplomowych. Prowadził dotychczas
zajęcia z 21 przedmiotów dydaktycznych (trzy
w języku angielskim) na studiach I i II stopnia
oraz studiach podyplomowych. Współzałożyciel i opiekun Koła Naukowego Metrologii
Współrzędnościowej.
Jest jednym z pomysłodawców oraz
członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Metrologii Współrzędnościowej (sekretarz i członek zarządu). Należy do European
Society for Precision Engineering & Nanotechnology (EUSPEN) oraz Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych
Systemów Inżynierskich „ProCAx”.
Prywatnie: żonaty, ma dwóch synów.
Lubi wędkować, gotować i słuchać muzyki,
szczególnie bluesa i punk rocka. Nie lubi:
polityki, nudnych zebrań, zdań wielokrotnie
złożonych.
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Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
uhonorowało prof. Kazimierza Kuśnierza
Profesor Kazimierz Kuśnierz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
otrzymał tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Uhonorowano zasługi profesora w dziedzinie konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz jego wieloletnią
pracę na rzecz Stowarzyszenia — w latach
1993–2011 był jego wiceprezesem, a od
2003 r. jest redaktorem naczelnym periodyku naukowego „Wiadomości Konserwatorskie — Journal of Heritage Conservation”, wydawanego przez Zarząd Główny
SKZ. Decyzję o nadaniu godności podjął
XIX Walny Zjazd Delegatów SKZ, obradujący w Warszawie 16 listopada ubiegłego
roku. W grudniu profesor odebrał także

Nagrodę im. Wojciecha Kalinowskiego,
przyznawaną przez SKZ wybitnym osobowościom, których praca na rzecz ochrony
zabytków kultury narodowej upamiętnia

dokonania wybitnego badacza, konserwatora oraz twórcy, jakim był patron nagrody.
Kazimierz Kuśnierz specjalizuje się
w historii architektury i urbanistyki oraz
w ochronie zabytków i krajobrazu kulturowego. Jest rzeczoznawcą SKZ i ministra
kultury i dziedzictwa narodowego. Związany z Politechniką Krakowską od 1973 r.
Sprawował funkcję dyrektora Instytutu
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK (1995–1999), kierownika Katedry
Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki
Powszechnej, w obecnej kadencji (już piąty raz) jest prodziekanem ds. naukowych
Wydziału Architektury PK.

(R.)

Za doktorat nadany w trybie postępowania habilitacyjnego

Nagroda ACK CYFRONET dla Agnieszki Kąckiej-Zych
Dr inż. Agnieszka Kącka-Zych z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK zwyciężyła w konkursie Akademickiego Centrum
Komputerowego CYFRONET AGH na najlepszą pracę doktorską roku 2018 w obszarze
szeroko rozumianych nauk obliczeniowych.
Wręczenie nagród odbyło się 19 listopada
podczas Dnia Otwartego ACK CYFRONET.
Stopień doktora Agnieszka Kącka-Zych
uzyskała w trybie preferowanym dla postępowania habilitacyjnego. Na wyróżnioną
pierwszą nagrodą pracę „Teoretyczne studia
nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi” złożył
się monotematyczny cykl publikacji indeksowanych przez „Journal Citation Reports”. Taki
sposób przyznawania stopnia naukowego
był dotąd preferowany w przypadku postępowania habilitacyjnego. Uzyskanie w tym
trybie stopnia doktorskiego jest pierwszym
takim przypadkiem w historii Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Nagrodzona praca doktorska została
przygotowana w Zakładzie Chemii Organicznej pod kierunkiem dr. hab. inż. Radomira Jasińskiego, prof. PK. Podkreśla on, że
prace badawcze dr inż. Agnieszki Kąckiej-Zych mają przełomowe znaczenie dla właściwego zrozumienia mechanizmu dekom-
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pozycji estrów kwasów karboksylowych.
— Od kilkudziesięciu lat panował niekwestionowany pogląd o pericyklicznym mechanizmie takich transformacji — wyjaśnia dr hab.
inż. Radomir Jasiński. — W ramach swojej pracy doktorskiej dr inż. Agnieszka Kącka-Zych wykazała, że w rzeczywistości jest on kompletnie
inny. Właściwe zrozumienie mechanizmu ma
kluczowe znaczenie dla efektywnego projektowania syntez sprzężonych nitroalkenów, które
są m.in. prekursorami nowej generacji substancji antynowotworowych.
Organizowany
co
roku
przez
ACK CYFRONET AGH konkurs promuje
prowadzone przez młodych naukowców badania, w których wykorzystuje się metody obliczeniowe i zasoby
ACK CYFRONET. Dr inż. Agnieszka Kącka-Zych mówi: — Zamiast wykonywać setki
drogich i czasochłonnych eksperymentów
w laboratorium, zużywając ogromne ilości
częstokroć szkodliwych substancji, można
szybciej, właśnie dzięki metodom obliczeniowym, dokonać selekcji potencjalnych
dróg osiągnięcia celu. Dopiero wówczas,
znając już mechanizm molekularny projektowanego procesu, znając jego naturę
i uwarunkowania, można szybko, w sposób świadomy, a nie intuicyjny, zdążać do

Agnieszka Kącka-Zych i promotor zwycięskiej pracy Radomir Jasiński. Fot.: Jan Zych

otrzymania produktów docelowych. Moja
praca osadzona jest właśnie w tych realiach, a jej prowadzenie jest możliwe właśnie dzięki możliwościom, które daje infrastruktura obliczeniowa CYFRONET.
W wygranym przez badaczkę z Politechniki Krakowskiej konkursie drugą nagrodę
otrzymał dr inż. Krzysztof Grabowski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH. Wyróżnienia otrzymali: dr inż. Edyta
Osika z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz dr Maciej Bendkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

(ms, ps)
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Prezentacja projektu nowego statutu uczelni

Jaka będzie Politechnika?
Trwa proces dostosowywania struktur i procedur funkcjonowania polskich uczelni do
wymagań obowiązującego od kilku miesięcy „Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce”.
Na Politechnice Krakowskiej 25 stycznia
odbyło się poświęcone tym zagadnieniom
spotkanie rektora prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Mówiono głównie o projekcie nowego statutu PK oraz nowej strukturze organizacyjnej PK.
Rektor przedstawił dotychczasowe
działania wynikające z przepisów nowej
ustawy. Poinformował m.in., że nastąpiło przypisanie nauczycieli akademickich
i pracowników naukowych do poszczególnych dyscyplin według nowej klasyfikacji.
Od 1 stycznia dostosowane zostały umowy o pracę w zakresie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, określonego
przez ustawę. Rektor zaznaczył, że przejście ze stanowisk naukowo-dydaktycznych
na dydaktyczne nie pociągnęło za sobą
skutków finansowych. Prof. Jan Kazior
poinformował też o przyjętych na styczniowym posiedzeniu Senatu PK zmianach
w strukturze wydziałów. Struktura ta została powiązana z prowadzonymi na uczelni
dyscyplinami naukowymi, które podlegają
ewaluacji. Od 1 października 2019 r. na Politechnice Krakowskiej funkcjonować zatem
będzie osiem wydziałów:
• Wydział Architektury,
• Wydział Informatyki i Telekomunikacji,
• Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
• Wydział Inżynierii Lądowej,
• Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
• Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
• Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
• Wydział Mechaniczny.
W celu opracowania statutu, który będzie dostosowany do nowego porządku
prawnego, powołany został zespół w składzie: Katarzyna Dydek — kierownik Działu
Spraw Osobowych i Socjalnych, Stanisław
Gaca — przewodniczący Senackiej Komisji
Statutowej, Jacek Jaśtal — z Wydziału Fizyki,
Matematyki i Informatyki (jako małego wydziału), Leszek Wojnar — z Wydziału Mechanicznego (jako dużego wydziału), Maciej
Zając — kierownik Działu Organizacyjnego.

www.nasza.pk.edu.pl

Na styczniowym spotkaniu najistotniejsze elementy projektu statutu przedstawił
w imieniu zespołu prof. Leszek Wojnar.
Leszek Wojnar przede wszystkim podkreślił, że zespół miał zapewnioną pełną
autonomię pracy, a projekt dokumentu
powstał w efekcie akceptacji wszystkich
zapisów przez cały zespół. Nowością w projekcie statutu są rady naukowe wydziałów
i dyscyplin mające status dodatkowych
organów uczelni, co jest rozwiązaniem nie
zapisanym w ustawie, ale dopuszczalnym.
Prof. Wojnar argumentował, że w przypadku nieutworzenia rad naukowych jako
organów uczelni Senat musiałby się zajmować całością spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych — nawet wówczas, gdyby w gronie senatorów był tylko
jeden specjalista w dyscyplinie, w której
toczy się postępowanie o nadanie stopnia
doktora lub doktora habilitowanego.
Projekt statutu przewiduje funkcjonowanie na PK jednej szkoły doktorskiej
(ustawa zezwala na prowadzenie kilku). Ma
ona zajmować się organizacją i obsługą organizacyjną procesu kształcenia doktorantów. Za aspekty naukowe studiów doktoranckich mają odpowiadać rady naukowe
poszczególnych dyscyplin.
Według projektu statutu każdy wydział
ma być przyporządkowany co najmniej jednej dyscyplinie wiodącej, czyli takiej, która
podlega ewaluacji oraz skupia na wydziale
co najmniej 75 proc. pracowników, deklarujących działalność naukową w ramach
tej dyscypliny. Spośród członków rady
naukowej wydziału rektor będzie powoływać jej przewodniczącego, który będzie
Leszek Wojnar omówił główne założenia do
projektu statutu

Rektor Jan Kazior przedstawił zmiany
w strukturze wydziałów PK

jednocześnie dziekanem wydziału. Projekt
statutu dodaje tu wymóg zasięgnięcia opinii rady naukowej wydziału i Senatu.
W projekcie statutu przewidziano,
zgodnie z ustawą, tylko cztery stanowiska
dla nauczycieli akademickich: asystenta,
adiunkta, profesora uczelni i profesora. Ponadto przewidziano dodatkowe stanowiska, nieokreślone w ustawie, dotyczące pracowników dydaktycznych w jednostkach
zajmujących się nauką języków obcych
(lektor, wykładowca języka obcego, wykładowca języka polskiego jako obcego) oraz
kulturą fizyczną (instruktor, trener). Z dniem
wejścia w życie statutu zniknie obowiązek
uzyskania w okresie ośmiu lat stopnia doktora przez asystenta oraz stopnia doktora
habilitowanego przez adiunkta.
Po wystąpieniu prof. Leszka Wojnara
wywiązała się dyskusja. Przeważały głosy pozytywnie oceniające przedstawiony
projekt statutu. Konsultacje projektu statutu przewidziano do 11 lutego.
Podczas styczniowego spotkania
rektor Jan Kazior podkreślał, że celem
Politechniki Krakowskiej jest posiadanie
statusu uczelni akademickiej. Wszystkich
pracowników uczelni zachęcał do śledzenia prac związanych z dostosowywaniem Politechniki Krakowskiej do nowego
prawa, o czym informacje (w tym także
projekt statutu) znajdują się na stronie:
www.reforma.pk.edu.pl.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Absolwenci studiów MBA na Politechnice Krakowskiej są dobrze przygotowani
do wyzwań zmieniającego się świata

Jubileusz Szkoły Biznesu PK
LESŁAW PETERS

Zakończenie
XXV
edycji
Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej stało się okazją do
zorganizowania konferencji „Wizja i odwaga w biznesie” oraz dyskusji panelowej „Studia MBA w XXI wieku”. Obydwa
spotkania, które odbyły się 10 stycznia,
poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom.
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu
realizuje program Executive Master of
Business Administration (MBA) i może
się poszczycić dużym dorobkiem. Została założona 13 czerwca 1995 r. w efekcie podpisania umowy o współpracy
między Politechniką Krakowską a Central Connecticut State University. Od
tego czasu jej dyplom uzyskało ponad
560 słuchaczy. Wielu absolwentów zajmuje wysokie stanowiska w gospodarce
i biznesie lub prowadzi z powodzeniem
własne firmy.
Przybyłych na uroczystość gości powitała kierująca Szkołą Biznesu dr inż. Jolanta
Szadkowska. Rektor PK prof. Jan Kazior,
wskazując źródła sukcesu szkoły jubilatki,
wymienił: bardzo atrakcyjny program stu-

diów, interaktywne prowadzenie zajęć, dobrze dobranych
wykładowców oraz słuchaczy.
Prof. Jerzy Sładek, dziekan
Wydziału Mechanicznego, wydziału, przy którym szkoła jest
afiliowana, podkreślił zalety
łączenia wiedzy inżynierskiej
z wiedzą o zarządzaniu.
Obecny na uroczystości Thomas Zia, konsul ds. polityczno-ekonomicznych w Konsulacie
Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie, życzył ab- Elżbieta Mączyńska (z lewej) przekazała na ręce Jolanty
solwentom sukcesów. Przypo- Szadkowskiej adres gratulacyjny od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Fot.: Jan Zych
mniał, że w styczniu minęło sto
lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami
tulacje absolwentom przekazała prof. ElżZjednoczonymi.
bieta Mączyńska, prezes Polskiego TowaDr Zofia Krokosz-Krynke, która
rzystwa Ekonomicznego.
w Krakowie reprezentowała PolskoRektor PK Jan Kazior, wspólnie
-Amerykańską Szkołę Biznesu Politechniki
z dziekanem Jerzym Sładkiem i konsuWrocławskiej, zwróciła uwagę, że przed
lem Thomasem Zia, wręczył słuchaczom
zgromadzonymi w sali absolwentami
XXIV i XXV edycji szkoły dyplomy ukońotwierają się nowe perspektywy zwiączenia studiów, a także nagrody przyznazane z globalizacją gospodarki i nauki.
ne za najlepsze wyniki w nauce oraz za
W imieniu środowiska ekonomistów granajlepszą prezentację pracy końcowej.

Piotr Wąsik
Absolwent III edycji Szkoły Biznesu, przedsiębiorca
Jestem absolwentem
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Bardzo nie
lubię być komuś podporządkowany, więc
od początku chciałem zostać szefem we
własnej firmie. Trzydzieści lat temu załoPiotr Wąsik
Fot.: Piotr Gibas
żyłem firmę WAMECH,
produkującą
wózki
przemysłowe, a od kilkunastu lat wytwarzamy pociągi logistyczne, dostarczające części
do montażu na liniach produkcyjnych. Dwie
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trzecie produkcji eksportujemy gównie do
Europy, ale też do Afryki, Azji i obu Ameryk.
Naszymi najważniejszymi klientami są zakłady Daimlera, MAN, VW, Ford i producenci
części, np. Valeo, GKN, TRW, Hutchinson. Nasze pociągi jeżdżą już w 26 krajach świata.
Zanim do tego doszło, zdobywałem doświadczenie kolejno: w biurze konstrukcyjnym
CEBEA, zakładzie produkcyjnym ZPT (dziś Philip Morris) i w firmie produkcyjno-montażowej,
w której nauczyłem się kosztorysować zadania. Mając te trzy etapy za sobą, mogłem rozpocząć własną działalność gospodarczą.
W pewnym momencie, gdy przekroczyłem czterdziestkę, a moja firma się roz-

wijała, zacząłem odczuwać brak wiedzy
ekonomicznej. Zobaczyłem wtedy ofertę
Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej. Otrzymałem tu, w formie skondensowanej, tę wiedzę o zarządzaniu, którą
zdobywałem przez długie lata. Żałowałem, że tak późno, bo nie musiałbym doświadczać pewnych rzeczy na własnej
skórze.
Mój syn, który po mnie przejął sukcesję w firmie, poszedł w ślady matki, ojca
i dziadka: też odbył studia na Wydziale
Mechanicznym PK. I też został absolwentem Szkoły Biznesu. Nadal jesteśmy firmą
rodzinną.
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*
Konferencja „Wizja i odwaga w biznesie”
stanowiła swego rodzaju wisienkę na torcie programu zajęć realizowanych w ramach studiów MBA. Zaproszeni referenci
poruszyli problem radzenia sobie z różnymi, nieraz ekstremalnie trudnymi sytuacjami z trzech zupełnie różnych punktów
widzenia.
Przemysław Powalacz, prezes zarządu firmy Geberit Polska (wiodącej
w Europie prym w dziedzinie zaawansowanej technologii sanitarnej) w wystąpieniu „Wyzwania lidera w procesie
zmiany i transformacji” podzielił się swoimi prawie 25-letnimi doświadczeniami
menedżerskimi. Wyraził przekonanie, że
tak renomowane uczelnie, jak Sorbona,
Cambridge czy Oxford osiągnęły swój
wysoki status, gdyż w ciągu swego długiego istnienia wykonały wiele misternie
przygotowanych i dobrze przeprowadzonych zmian.
Kończąc, Przemysław Powalacz zwrócił
się z apelem do absolwentów Szkoły Biznesu:
— Wierzcie w siebie, bo macie świetne kompetencje i budujcie swoją podmiotowość. Bądźcie
autonomiczni, menedżerowie i liderzy.
Zupełnie inny charakter miało wystąpienie „Anatomia góry” Rafała Froni, himalaisty,
uczestnika wypraw na najwyższe szczyty
świata. Mówił on o głośnej wyprawie, podczas której w 2018 r. próbowano po raz pierwszy wejść zimą na wierzchołek K2 (częścią tej
wyprawy była dramatyczna akcja ratunkowa

Przemysław Powalacz:
wierzcie w siebie
Fot.: Jan Zych

Rafał Fronia: gdy decyzje po- Aleksandra i Piotr Stanisławscy:
dejmuje się w warunkach eks- oblicza sztucznej inteligencji
tremalnych. Fot.: Jan Zych
Fot.: Jan Zych

na Nanga Parbat, kiedy ocalono Francuzkę
Élisabeth Revol, ale nie zdołano uratować
Tomasza Mackiewicza). Rafał Fronia pokazał,
jak można radzić sobie w najbardziej ekstremalnych warunkach, gdy człowiek działa
w stanie zagrożenia życia.
Prawdziwy niepokój uczestników konferencji mogła wzbudzić prelekcja Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców
blogu popularnonaukowego „Crazy Nauka”, znanych też z anteny Radia Tok FM.
Ich wystąpienie, zatytułowane: „AI versus
człowiek. Science fiction, futurologia czy
przedwiośnie?”, nakreśliło perspektywy
ingerencji w nasze życie sztucznej inteligencji. Już dziś AI pojawia się w wielu
dziedzinach, czasem nawet tam, gdzie się
jej nie spodziewamy. Zaczyna prowadzić
samochody, podpowiada, dokąd warto się
wybrać na pierogi, analizuje dane finansowe, ułatwiając prowadzenie biznesu, obsługuje wyszukiwarki w Internecie, steruje
odkurzaczami, rozpoznaje twarze, odczytuje oczekiwania klientów…

Sztuczna inteligencja powoli pojawia
się w tych dziedzinach życia, które do tej
pory były domeną człowieka. Momentem
przełomowym był 1997 r., gdy komputer
Deep Blue wygrał z arcymistrzem szachowym Garrim Kasparowem. W 2011 r.
komputer Watson wygrał teleturniej
„Jeopardy”, a w 2016 r. komputer Alpha Go zwyciężył 18-krotnego mistrza
świata w go Lee Sedola — przypomnieli Aleksandra i Piotr Stanisławscy. To
ostatnie zdarzenie specjaliści uznali za
moment, w którym sztuczna inteligencja
przejawiła kreatywność. Symboliczne
było nadanie w 2017 r. humanoidalnemu
robotowi Sophia obywatelstwa Arabii
Saudyjskiej.
Zaczęliśmy się bać, gdy w 2018 r. samochód autonomiczny zabił człowieka. Realnym zagrożeniem dla wielu ludzi staje się
perspektywa utraty pracy, którą przejmować będzie sztuczna inteligencja. Według
raportu McKinsey Global Institute z 2017 r.
aż 30 proc. miejsc pracy osób aktywnych

Michał Hosowicz
Uczestnik XX edycji Szkoły Biznesu, adwokat
Moje wrażenia, wyniesione ze studiów,
są
jednoznacznie
pozytywne. Mieliśmy nie tylko znakomitych wykładowców, ale trafiłem też
do bardzo ciekawej
grupy. Należały do
Michał Hosowicz niej osoby zajmujące
Fot.: Piotr Gibas
się m.in. programowaniem
sztucznej
inteligencji, sekwencjonowaniem i interpretacją kodu DNA, badaniami antropometrycznymi w lekkoatletyce czy kształtowaniem polskiego systemu podatkowego.
Dyskusje z osobami o tak różnorakich do-
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świadczeniach zaprocentowały nie tylko
bogactwem punktów widzenia analizowanych sytuacji biznesowych, ale także,
a nawet przede wszystkim, trwającymi do
dziś bardzo życzliwymi relacjami koleżeńskimi.
Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Razem ze wspólnikiem
prowadzę kancelarię w Krakowie. Rynek
usług prawnych dotknęły w ciągu ostatniej dekady głębokie przeobrażenia. Doświadczenia, które wyniosłem ze studiów
MBA, skłoniły nas do eksploracji nowych
obszarów biznesowych. W moim przypadku zaowocowały wejściem w szeroko rozumianą dydaktykę. W przypadku wspólnika
stały się inspiracją do połączenia doświad-

czenia radcy prawnego z pasją w zakresie
IT i high-tech.
W czasie zajęć w Szkole Biznesu bardzo silnie był analizowany czynnik ludzki
w przedsięwzięciach biznesowych. Mam na
myśli takie zagadnienia, jak sposób podejścia
do klientów, zasady i pułapki komunikacji
z kontrahentami, zarządzanie ludźmi, rozumienie zachowań organizacyjnych w swoich przedsiębiorstwach. Od współczesnego
menedżera należy wymagać nadania tym
zagadnieniom właściwej wagi oraz wypracowania adekwatnego podejścia zarządczego.
Obok czynnika technologicznego czynnik
ludzki staje się dziś bowiem najważniejszym
źródłem przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy.
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zawodowo zostanie do 2030 r. przejętych
przez roboty.

*
Dopełnieniem styczniowej konferencji
Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu była
sesja panelowa „Studia MBA w XXI wieku”.
Zaproszeni zostali: prof. Elżbieta Mączyńska — prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Wojciech Białek — dyrektor
Zakładu Usług Technicznych ZRE Katowice
SA; Jacek Drabik — prezes zarządu Motorola Solutions Polska, dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej Kraków & Katowice;
Jacek Kasz — dyrektor Centrum Transferu Technologii PK; Piotr Wąsik — prezes
WAMECH PA Wąsik Sp. J.
Jako pierwsza głos zabrała prof. Elżbieta Mączyńska, która odnosząc się do kwestii zawartej w tytule debaty, stwierdziła, że
studia MBA muszą być organizowane przy
ścisłej współpracy z uczestnikami studiów,
jak i ich zleceniodawcami, czyli przedsiębiorstwami i instytucjami. A ponieważ znaków zapytania w dzisiejszej rzeczywistości
jest coraz więcej, to i studia tego typu są
coraz bardziej potrzebne.
Dzięki różnorodnym doświadczeniom zawodowym uczestnicy panelu
spojrzeli na studia MBA z różnych punk-
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Uczestnicy sesji panelowej (od lewej): Wojciech Białek, Elżbieta Mączyńska, Jacek Drabik,
Piotr Wąsik i Jacek Kasz. Fot.: Piotr Gibas

tów widzenia. W debacie mówiono o znaczeniu tego typu kształcenia, zwracając
uwagę na zachodzące w świecie zmiany.
Wskazywano m.in., że z upływem czasu
rosnąć będzie nacisk na tzw. „wartości
miękkie”. W XXI wieku w gospodarce
w coraz większym stopniu brać się będzie pod uwagę człowieka. Goszczący
na spotkaniu Silvio Drechsler z Drezna,
który wykształcenie i doświadczenie
zdobywał w różnych krajach świata (też

w Polsce), wysoko ocenił otwartość Szkoły Biznesu PK na nowe trendy w porównaniu z podejściem do tych zagadnień
analogicznych instytucji naukowych
w Niemczech. Dyskusję prowadził red.
Paweł Kozakiewicz.
Jubileusz Polsko-Amerykańskiej Szkoły
Biznesu stał się okazją nie tylko do świętowania, ale także do chwili refleksji nad
przyszłością absolwentów i możliwościami
rozwoju samej szkoły.

Daria Szota

Marcin Szota

Absolwentka XXIV edycji
Szkoły Biznesu, menedżer

Absolwent XXIV edycji Szkoły Biznesu, menedżer,
właściciel firmy

Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnie
z mężem prowadzimy działalność
gospodarczą
w zakresie przemysłu
obróbki
Daria Szota
Fot.: Piotr Gibas
tworzyw sztucznych i metali.
W dzisiejszych czasach silnej konkurencyjności i rynku klienta przed
menedżerami, liderami i właścicielami
firm stoi wiele wyzwań. Nie wystarczy
mieć specjalistyczną wiedzę w wąskim
zakresie. Chcąc być konkurencyjnym
i osiągać długofalowo dobre wyniki,
trzeba znać mechanizmy rządzące rynkiem oraz posiadać umiejętności budowania zmotywowanych zespołów,
bez których organizacje nie będą się
rozwijać.

Wraz z mężem stale
dążymy do poszerzania własnej wiedzy, którą możemy
wykorzystywać
w codziennej pracy,
dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie
Marcin Szota
studiów MBA. JeFot.: Piotr Gibas
stem absolwentem
Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz Akademii Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od ponad
10 lat pracuję jako menedżer w średnich
i dużych korporacjach w przemyśle ciężkim oraz w branży motoryzacyjnej. Zarządzałem różnymi projektami, kierowałem
zespołami w środowiskach międzykulturowych, m.in. byłem odpowiedzialny za uruchomienie kilkunastu linii produkcyjnych
w Chinach dla takich światowych potentatów, jak BMW, Volvo, Jaguar Land Rover.

Nasza Politechnika nr 2 (186) luty 2019

Przed wyborem uczelni oferującej studia
MBA przejrzeliśmy rankingi wszystkich szkół
MBA w Polsce. Sprawdziliśmy bazę wykładowców oraz zawartość programową różnych uczelni, w tym Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i doszliśmy do wniosku, że
warto poświęcić czas na studia na tej uczelni.
Dziś bardzo cieszymy się z tej decyzji, bo była
trafiona. Pozyskaliśmy wiedzę z oczekiwanego zakresu, którą przekazywano w ciekawej
formie. Tok studiów był bardzo dobrze zorganizowany, wszystko było dopięte na ostatni
guzik. Zajęcia na wysokim poziomie prowadzili specjaliści i praktycy biznesu, którzy wiedzę merytoryczną potwierdzali praktycznymi przykładami z życia biznesowego.
Podczas studiów nawiązaliśmy wiele
kontaktów, a forma prowadzonych zajęć
stworzyła możliwość wymiany cennych doświadczeń między słuchaczami. Wyniosłem
z tych studiów wiele pozytywnych wrażeń.
Gdybym drugi raz miał wybierać studia MBA,
ponownie byłaby to Szkoła Biznesu na PK.
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Politechniczny Uniwersytet Dzieci wylądował na Planecie Kreatywnych

Inżynierowie z podstawówki
„Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” to
nazwa projektu, który Centrum Pedagogiki i Psychologii PK oraz Centrum Transferu Technologii PK realizują od października 2018 r. do czerwca
2020 r. Adresatami są uczniowie klas
VII i VIII szkoły podstawowej.
W ramach projektu prowadzony jest
cykl warsztatów i spotkań umożliwiających
poznanie zawodów inżynierskich, do których przygotowują studia na Politechnice
Krakowskiej. Jest to równocześnie zachęta
do poznania oferty dydaktycznej PK i przybliżenie uczelni uczniom wraz z zaproszeniem, by w przyszłości dołączyli oni do
społeczności akademickiej.
Autorski program „Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” składa się z następujących modułów:
I. P l a n e t a k o n s t r u k t o r ó w
1. Czy ogród może rosnąć pionowo?
(dzieci projektują ogród awangardowy).
2. Czy karaluch jest szybszy od robota?
(dzieci projektują maszyny kroczące podobne do zwierząt). 3. Czy auto może
wyglądać jak ryba? (dzieci projektują

samochody ładne i szybkie jak morskie
stworzenia).
II. P l a n e t a i n ż y n i e r ó w
1. Zawód inżynier, czyli co powinienem
o nim wiedzieć? 2. Predyspozycje do pracy
w zawodzie inżyniera, czyli co lubię, potrafię i co powinienem robić, by zostać inżynierem? 3. Inżynier przyszłości — co będę
robił za 10 lat?
III. P l a n e t a i n n o w a t o r ó w
1. Magia tworzenia rzeczy (uczniowie
wymyślają nieistniejące rzeczy). 2 Magia
tworzenia produktu (uczestnicy wymyślają
nazwę do poprzednio zaproponowanych
rzeczy oraz tworzą historie nowych produktów: do czego służą, jak ich używać,
dla kogo są przeznaczone itp.). 3. Magia
tworzenia firmy (uczniowie tworzą schematyczne biznesplany swoich innowacyjnych firm).
IV. P r a c o w n i a : S a t e l i t a P K S ł o m n i k i
Flying Lab
Zajęcia
o
tematyce
inżynieryjno-przyrodniczej (chemia, fizyka, architektura,
programowanie, inżynieria materiałowa).

V. D o m o w y d o r a d c a z a w o d o w y
Zajęcia dla rodziców: Jak wspierać swoje
dziecko w planowaniu ścieżki edukacyjnej? Jak rodzic może stać się doradcą kariery dla własnego dziecka?
VI. M i ę d z y p l a n e t a r n y q u i z w i e d z y
o Politechnice Krakowskiej
Jedna z form podsumowania projektu.
Praca uczniów w zespołach konkursowych
z poszczególnych szkół i gmin.
„Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” jest
projektem wdrożeniowym III osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje
w szkolnictwie wyższym w PO WER 2014–
2020”. Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POWR.03.01.00-00-U161/17-00.
W projekcie bierze udział 270 uczniów
z Krakowa, Rudawy, Rząski, Słomnik, Szyku (koło Limanowej), Wieliczki i Zabierzowa. Zajęcia odbywają się w soboty
w salach Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej.

(R.)

Przed świętem matematyków polskich
W murach Politechniki Krakowskiej
spotkali się w poszerzonym składzie
członkowie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest tradycją, że zebrania takie,
z udziałem przedstawicieli krakowskiego
środowiska matematycznego, odbywają się raz do roku, w styczniu, na jednej
z krakowskich uczelni. Spotkanie na
PK 15 stycznia poświęcono przygotowaniom do obchodów setnej rocznicy założenia PTM.
Zanim jednak podjęto ten temat, gospodarz spotkania, dyrektor Instytutu Matematyki PK dr hab. Włodzimierz Jelonek
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przedstawił zarys historii Politechniki i matematyki na Politechnice.
Prezes
Krakowskiego
Oddziału
PTM dr hab. Leokadia Białas-Cież przypomniała, że Senat RP ogłosił 2019 Rokiem Matematyki. Warto wspomnieć, że
jedną z osób, które przyczyniły się do
skierowania do Senatu wniosku o podjęcie takiej uchwały, był dr hab. Jan Koroński z Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Rewizyjnej OK PTM. Szerzej
o zbliżających się obchodach stulecia
PTM mówił wiceprezes Krakowskiego
Oddziału prof. Marek Ptak. Głównym
akcentem uroczystości będzie zaplano-

wany na początek września Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. Zjazd
odbędzie się w Krakowie, gdzie w 1919 r.
doszło do założenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
W spotkaniu na PK uczestniczyli przewodniczący komisji OK PTM oraz dziekani,
dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr
matematyki krakowskich uczelni.
Informację o obchodach stulecia
PTM i zjeździe jubileuszowym przedstawił
23 stycznia podczas posiedzenia Senatu
PK dr Mariusz Jużyniec z Instytutu Matematyki PK, członek zarządu OK PTM.

(ps)
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Polska perspektywa i doświadczenie architektów z PK na konferencji w Libanie

Od Warszawy po Bejrut: odbudowa po wojnie
MARCIN GIERBIENIS

Czy doświadczenia państw europejskich,
zniszczonych w przeszłości przez II wojnę światową, mogą współcześnie pomóc
krajom Bliskiego Wschodu, ogarniętym
rujnującymi je konfliktami? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć architekci
zaproszeni przez Libańsko-Amerykański
Uniwersytet w Bejrucie (LAU) oraz Politechnikę Krakowską (PK) na międzynarodową konferencję „Post War Reconstruction: The Lessons of Europe” (Odbudowa
po wojnie: lekcje Europy). Spotkaniu, które odbyło się 19 października ubiegłego
roku w stolicy Libanu, patronowali: Izba
Architektów RP, rektor PK prof. Jan Kazior
oraz miesięcznik „Architektura i Biznes”.
Było to kolejne z wydarzeń zacieśniających współpracę obydwu uczelni.
Inicjatorem działań ze strony PK jest kierownik Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej na Wydziale Architektury dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski,
prof. PK, będący też członkiem komitetu naukowego konferencji. Na czele
komitetu stanął Elie Haddad, profesor
architektury LAU i dziekan Szkoły Architektury i Projektowania. Komitet współtworzyli: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, kierownik Zakładu Odbudowy
Miast w Instytucie Projektowania Miast
i Regionów WA PK, Maroun El-Daccache,
przewodniczący Wydziału Architektury
i Projektowania Wnętrz LAU oraz Roula
El Khoury, adiunkt Szkoły Architektury
i Projektowania LAU.

Nie ma jednej drogi...
Witając uczestników konferencji, prof. Elie
Haddad podkreślił, że sympozjum zorganizowano w ważnym momencie, gdy „świat
arabski powoli zdrowieje po wyniszczczących wojnach, które pustoszyły miasta wraz
z ich najważniejszymi obiektami historycznymi i które dramatycznie wykorzeniły całe
społeczności, zmuszone do ucieczki do innych krajów”. Wyraził nadzieję, że błędy popełnione w przeszłości w regionie Bliskiego Wschodu już się nie powtórzą. Pomóc
w tym może również konferencja, której
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goście — badacze, architekci z krajów spustoszonych w czasie II wojny światowej, takich jak: Anglia,
Francja, Włochy, Węgry
i Polska — zostali zaproszeni, by przybliżyć trudności,
jakie ich kraje napotykały
w procesie powojennej
odbudowy — od pierwszych działań i strategii, aż
po sposób korzystania ze
Podczas dyskusji: Kinga Racoń-Leja (z prawej), Małgorzata
środków przeznaczonych Popiołek i Marwan Basmanji. Fot.: Ze zbiorów LAU
na realizację planów.
Konferencję otworzyło wystąpienie profesora historii architekmantycznej wizji historii i pragmatyzmu
tury i planowania na Uniwersytecie w CamXX wieku”.
bridge, Nicholasa Bullocka, który nadał ton
Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja, adiunkt
dyskusji. Nie tylko wprowadził w tematykę
i zastępca dyrektora Instytutu Urbanistyki
konferencji, postawił też pytania, czy doPK, dodała, że przesunięcie granic i ruchy
świadczenia, które europejskie państwa
demograficzne stanowiły wyjątkowe wywyniosły, podnosząc się w przeszłości ze
zwanie dla powojennej Polski. Omówiła
zniszczeń wojennych, mogą być wykorzyfazy powojennych procesów odbudowy
stane w działaniach na rzecz świata arabpolskich miast. Czynnik czasów wydaje się
skiego. Wystąpienie pokazało brak jednej
być kluczowym elementem oceny, pokaeuropejskiej drogi w historii powojennej
zującym zmieniające się postawy i kierunodbudowy, która — z brytyjskiej perspekki. Ogromne zniszczenia Polski w czasie
tywy — była efektem planu Marshalla,
wojny i ruchy demograficzne — jako konorganiczającego się wyłącznie do Europy
sekwencje przesuniętych po wojnie granic
Zachodniej. Dlatego tak istotne było uzupaństwowych — znacznie skomplikowały
pełnienie tego obrazu przez polskich
działania. Sytuacja polityczna w Polsce
badaczy — pracowników polskich i zachodwywołała poważne problemy w rozunich instytucji naukowych: dr inż. arch. Kinmieniu tożsamości miast, które miały być
gę Racoń-Leję (Kraków, Polska), dr Małgoodbudowywane, i prowadziła do wyboru
rzatę Popiołek (Berlin, Niemcy) i dr. Łukasza
pomiędzy historyczną rekonstrukcją a odStanka (Manchester, Anglia).
rzuceniem historycznego kontekstu.
Kolejny mówca, dr Łukasz Stanek,
z Centrum Badań Architektury UniwersyteZ polskiej perspektywy
tu w Manchesterze, przedstawił prelekcję
Podczas sesji „Polskie uwarunkowania”
pt. „Nauka z Polski: plany mistrzowskie Bagdr Małgorzata Popiołek, historyk sztuki
dadu (1967, 1973)” i przypomniał m.in. sylw Instytucie Planowania Przestrzennewetkę Adolfa Ciborowskiego, naczelnego argo i Urbanistycznego Technische Unichitekta Warszawy (1956–1964); człowieka,
versität Berlin dokonała szczegółowego
który w imieniu ONZ udał się w 1962 r. do
wglądu w odbudowę Warszawy, przez
Bagdadu, by zaprezentować powojenną
niektórych uznawaną za „błogosławieńprzebudowę Warszawy i innych polskich
stwo w nieszczęściu” lub szansę na odmiast. W konsekwencji tej wizyty Amanat
nowienie miasta. Zwróciła uwagę, że odal-Assima, gmina Bagdad zaprosiła polbudowa stanowiła nie tyle odtwarzanie
skich urbanistów do udziału w konkursie na
epoki przedwojennej, co „połączenie ronowy projekt główny dla Bagdadu. Te tzw.

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE
lekcje obejmowały konkretne narzędzia
planowania, jak normy miejskie, mające na
celu równy podział dobrobytu (mieszkanie,
edukacja, zdrowie, kultura), a także nowe
podejście do historycznego dziedzictwa
Bagdadu, w przeciwieństwie do tego wynikającego z planu generalnego opracowanego w 1956 r. przez Brytyjczyków.

Między ciągłością a zmianą
Powracające wątki sesji podsumował
w końcowej prezentacji pt. „Rekonstrukcja w dobie globalizacji” przewodniczący
stowarzyszenia inżynierów i architektów
w Libanie, Jad Tabet. Rdzeniem każdego
procesu rekonstrukcji, od Warszawy do
Bejrutu — przekonywał — jest trudny wybór między ciągłością a mutacjami oraz
potrzeba reagowania na ludzkie potrzeby.
Konieczne są długoterminowe prognozy.
Kluczowym elementem w procesie odbudowy po traumie jest udział w procesie rekonstrukcji wszystkich zainteresowanych
stron, od społeczności lokalnych po instytucję państwa.
Konferencji towarzyszyła zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wystawa „Eterrnity and the
Moment”, podejmująca temat wpływu
architektury na tworzenie się polskiej tożsamości narodowej w dwudziestoleciu
międzywojennym. Jej tematyka wpisała
się w ubiegłoroczne obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ekspozycja dzięki uprzejmości prof. Eliego Haddada gościła w budynku kampusu
LAU, w centrum Bejrutu. W uroczystym

otwarciu wystawy w przeddzień konferencji uczestniczył ambasador RP Przemysław Niesiołowski, a słowo wstępne wygłosił dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski,
prof. PK. Tytuł wystawy był inspirowany
przemówieniem Lecha Niemojewskiego,
wybitnego polskiego architekta, wyraziciela nowoczesności i wnikliwego badacza historii dawnej architektury polskiej.
Zaprezentowane na wystawie obiekty
uchwyciły moment, w którym kraj — ożywiony po 123 latach niewoli — definiował
się przez wartości modernistycznej architektury. Przedstawione przykłady stanowiły zaledwie drobną część dorobku polskiej architektury i urbanistyki. Wystawa
w listopadzie, w okresie obchodów Święta
Niepodległości, została zaprezentowana
we foyer budynku PK przy ul. Podchorążych w Krakowie.

We współpracy LAU i PK
W ostatnich latach pracownicy i studenci
obydwu uczelni uczestniczą w tzw. wizytach studyjnych, organizowanych przez
obie strony w miejscach interesujących
realizacji architektonicznych i w pracowniach wybitnych twórców. Polskich
uczestników konferencji „Post War Reconstruction” do swej pracowni w Bejrucie zaprosił tym razem Elie Abs, znany
z projektu tarasowej willi w górskiej miejscowości Brih, miejsca, w którym dopiero
w 2014 r. doszło do pojednania pomiędzy
zwaśnionymi społecznościami Druzów
i Maronitów. Ten nowoczesny budynek
jest przykładem pozytywnych przemian

Na wernisażu wystawy (od lewej): Kazimierz Butelski, Rachid D. Chamoun, Elie Haddad,
Przemysław Niesiołowski — ambasador RP w Libanie. Fot.: Ze zbiorów Zakładu A-24

w regionie. Podobnie jak zrealizowany
w 2016 r. maronicki kościół Saint Elie, autorstwa Maroun Lahoud.
Warto przypomnieć, że w 2016 r. studenci Wydziału Architektury PK wzięli
udział w zorganizowanym przez LAU seminarium poświęconym odbudowie
syryjskiego Aleppo. Nadrzędnym założeniem było, że „bezpośrednio po zakończeniu konfliktu Polska sfinansuje
i wybuduje istotne elementy infrastruktury Aleppo, konieczne w powrocie
do normalnego życia mieszkańców”.
Krakowscy studenci obejrzeli przygotowane przez studentów LAU propozycje architektoniczne dla Trypolisu, Tyru
i Damour oraz wzięli udział w dyskusji.
Efektem współpracy były projekty dyplomowe, przygotowane pod kierunkiem
dr. hab. nż. arch. Kazimierza Butelskiego,
prof. PK i dr hab. inż. arch. Magdaleny
Kozień-Woźniak w Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury PK. Tematem magisterskich
opracowań krakowskich studentów była
odbudowa Aleppo. Każdy student mógł
sam określić funkcję, która jest potrzebna
miastu i której projektowania chciałby się
podjąć. Propozycje dotyczyły budynków
nowych centrów, szkół, szpitali czy domów pomocy społecznej.
Współpraca jest w bieżącym roku
kontynuowana dzięki programowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
(NAWA). Prace prowadzone będą równolegle na LAU i na Wydziale Architektury
PK. Dotyczą m.in. analizy zrównoważonego projektowania architektonicznego
na terenie Libanu z uwzględnieniem specyfiki geograficznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej kraju. Strony planują
wymianę doświadczeń w kwestii różnic
i podobieństw w podejściu do projektowania i wykorzystania w projektowaniu
naturalnych materiałów z odmiennych
rejonów geograficznych. Projekty i opracowania, które powstaną, zostaną zaprezentowane na wspólnej konferencji
„EMMAT’2020 Conference on E-mobility,
Sustainable Materials and Technologies”.
Organizatorem spotkania będzie w 2020 r.
Politechnika Krakowska.

Mgr inż. arch. Marcin Gierbienis pracuje
w Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej
(A-24) w Instytucie Projektowania Architektonicznego PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Dr Tomasz Jeleński sekretarzem INTBAU College of Chapters

Poundbury — eksperyment urbanistyczny
— organu zarządzającego globalną
siecią.
Z tej racji 27 listopada 2018 r. Tomaszowi Jeleńskiemu przypadł
honor otwarcia w imieniu ICC światowego kongresu INTBAU, zorganizowanego w siedzibie Royal Society w Londynie. Dzień wcześniej
uczestniczył również w spotkaniu
z księciem Karolem w Poundbury,
gdzie świętowano bliski już koniec
budowy tego założenia. Obecny był Tomasz Jeleński w rozmowie z księciem Karolem
autor planu koncepcyjnego Poundbury, Léon Krier, uznawany za największego
Dr Tomasz Jeleński zwraca uwagę, że
współczesnego reprezentanta nurtu tradypodobne inwestycje powstają w różnych
cyjnego w architekturze i urbanistyce.
krajach. Polskim przykładem jest SiewierzInicjatorem budowy nowego tradycyjne-Jeziorna. Poundbury jest wśród nich najgo miasteczka jest książę Karol. Ideę projektu
dojrzalszą realizacją. Powstaje tu architeksformułował w książce„A Vision of Britain”,
tura wywodząca się z lokalnych tradycji,
wydanej
w
1989
r.
W
1993
r.
w
hrabale z wykorzystaniem nowoczesnych techQueen Mother Square – główny plac Poundbury. Na
pierwszym planie Simon Conibear, dyrektor zarzą- stwie Dorset, 3 kilometry na północnologii. Kodeks architektoniczny zabrania
dzający budową miasteczka i prof. Robert Adam, pro- ny zachód od Dorcherster, zaczęto
montowania widocznych anten telewijektant kilku kwartałów Poundbury
wznosić pierwsze kwartały Poundzyjnych czy reklam. Dzięki temu nic nie
bury. Celem projektu było ukazanie
zakłóca estetycznej harmonii zabudowy
trwałej atrakcyjności tradycyjnych
i terenów zieleni. Dr Jeleński podkreśla, że
form urbanistycznych i architekinwestycja okazała się bardzo opłacalna.
tonicznych oraz mieszania funkcji
Nieruchomości szybko zyskują na wartości.
mieszkaniowych, usługowych i proNa rynku deweloperskim Poudbury skudukcyjnych. W Poundbury nie ma
tecznie konkuruje jakością mieszkań, przestrefy podmiejskiej ani wydzielonych
strzeni publicznych i usług komercyjnych.
stref funkcjonalnych. Przestrzeń mia(ps)
steczka jest spójna i przyjazna dla
Zdjęcia:
Richard
Ivey
pieszych.
W Wielkiej Brytanii weszła w ostatnią
fazę budowa eksperymentalnego miasteczka Poundbury. Temat ten znajduje
się w kręgu zainteresowań globalnej organizacji INTBAU, której członkowie zebrali się w Wielkiej Brytanii w listopadzie
2018 r. W spotkaniu uczestniczył dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki
Krakowskiej.
Założona w 2001 r. sieć INTBAU działa
na rzecz poprawy warunków życia poprzez
rehabilitację tradycyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Skupia
32 oddziały narodowe oraz ponad 6 tys.
członków w ponad 100 krajach. Dr Tomasz
Jeleński stoi na czele polskiej kapituły
INTBAU, a ostatnio powierzono mu funkcję
sekretarza INTBAU College of Chapters (ICC)

patronat medialny
„Naszej Politechniki”

Dziedzictwo Europy tematem konferencji Biblioteki PK
KRYSTYNA WIATR

Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest
organizatorem konferencji naukowej
„Europejskie dziedzictwo w otwartych
kolekcjach cyfrowych”. Celem konferencji,
która odbędzie się 26 marca, jest przegląd zagadnień związanych z tworzeniem
i zachowaniem kulturowego dziedzictwa
Europy oraz wskazanie działań pozwalających zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych, będących
jego częścią. Konferencja ma również
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przedstawić doświadczenia pozyskane
przez biblioteki naukowe podczas realizacji projektów związanych z otwartym
udostępnianiem zasobów cyfrowych,
w szczególności z digitalizacją zasobów
nauki oraz sposobem ich opracowania
i udostępniania w otwartej przestrzeni informacyjnej.
W trakcie konferencji podsumowany
zostanie projekt „Europejskie dziedzictwo techniczne — upowszechnianie hi-

storycznych i współczesnych publikacji
z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą. Zaprezentowane zostaną wyniki projektu.
Patronat nad konferencją objął rektor
PK prof. Jan Kazior. Redakcja „Naszej Politechniki” jest patronem medialnym.

www.nasza.pk.edu.pl
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PK podsumowała projekt „Inkubator Innowacyjności +”

Dobrze zainwestowany milion złotych
MARLENA MAREK

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” pomógł
wyłonić na Politechnice Krakowskiej autorów
prac o dużym potencjale wdrożeniowym.
Wsparcie na dofinansowanie przedsięwzięć
zmierzających do komercjalizacji wyników
badań naukowych pracowników i zespołów
badawczych uczelnia uzyskała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt
prowadził Zespół ds. Komercjalizacji Centrum
Transferu Technologii PK w partnerstwie ze
spółką celową INTECH PK. W styczniu tego
roku zakończyła się jego realizacja.
Dzięki „Inkubatorowi Innowacyjności +”
udało się sfinansować 16 prac przedwdrożeniowych, wyłonionych w konkursie przeprowadzonym na PK wiosną 2017 r. Dofinansowanie
zaoferowane przez MNiSW pokryło 80 proc.
wydatków zaplanowanych przez twórców poszczególnych rozwiązań. Pozostałą część wniosły jako wkład własny ich macierzyste wydziały.
W sumie na prace przedwdrożeniowe prowadzone na PK wydano 1 108 607,20 złotych.
Dzięki wsparciu finansowemu naukowcy
stworzyli prototypy rozwiązań, przeprowadzili badania i analizy, uzyskali potrzebne
certyfikaty, przygotowujące technologie
do wejścia na rynek. Obecnie ich projekty
są chronione zgłoszeniem patentowym lub
patentem. Niektóre technologie osiągnęły
gotowość rynkową, inne z koncepcji przekształciły się w zweryfikowane laboratoryjnie
pomysły, ale wszystkie są już krok do przodu.
Udział w projekcie umożliwił także doposażenie
wydziałowych
laboratoriów
i instytutów w urządzenia niezbędne do
prowadzenia badań i analiz. Zakupiono m.in.
napylarkę wysokopróżniową, oscyloskop,
reaktor mikrofalowy, komorę klimatyczną
i dwie komory laminarne, wysokotemperatu-

rowy reaktor przepływowy do pomiarów katalitycznych, homogenizator laboratoryjny,
mikroskop optyczny, laboratoryjny piec muflowy, zamrażarkę, inkubator, układ pomiarowy, dalmierz, kamerę, przyrządy pomiarowe.
Dodatkowo zakupiono drobny sprzęt laboratoryjny, materiały zużywalne i odczynniki za
kwotę prawie 200 tys. złoty (netto).
Pozostałe środki zostały wydane między
innymi na ochronę patentową (siedem patentów udało się wprowadzić w międzynarodową procedurę w trybie PCT), a także na
działania promocyjne — od targów i wystaw
wynalazczości poprzez spotkania w firmach
po reklamowe ulotki, filmy i banery.
Główne założenia projektów przedwdrożeniowych zostały zrealizowane. Powstały
prototypy i próbki demonstracyjne. Większość naukowców uzyskała zadawalające
wyniki, niektórzy nawet lepsze i bardziej zaskakujące od zakładanych. Uzyskany poziom
TRL (Technology Readiness Level) pozwolił na
zaprezentowanie politechnicznych innowacji
przedstawicielom przemysłu podczas zamykającej projekt konferencji, która odbyła się
15 stycznia w Galerii „Gil”.
Wydarzenie to było doskonałą okazją
do bezpośredniego spotkania twórców rozwiązań z potencjalnymi inwestorami, którzy
mogliby pomóc we wprowadzeniu poszczególnych produktów do powszechnego użytku. Swoją ofertę przedstawiły również spółki
Politechniki Krakowskiej, spółki, które już
podbijają rynek, bazując na wynikach prac
naukowców naszej uczelni. Warto zaznaczyć,
iż wydarzenie służyło nie tylko prezentacji
osiągnięć naukowców, ale i poznaniu potrzeb
badawczych i planów rozwoju firm reprezentujących różne branże przemysłowe. Chcie-

Tab. Środki wydatkowane na prace przedwdrożeniowe projektu „Innowator Innowacyjności +”
Udział poszczególnych wydziałów

Dofinansowanie (kwota netto)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

525 240,00 zł

Wydział Inżynierii Lądowej

239 939,20 zł

Wydział Architektury

140 148,00 zł

Wydział Inżynierii Środowiska

80 000,00 zł

Wydział Mechaniczny

80 000,00 zł

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

43 280,00 zł

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Razem
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—
1 108 607,20

Przeprowadzone na PK prace przedwdrożeniowe dotyczyły:
• nowych sposobów otrzymywania leków,
• nawozów z alternatywnych surowców
fosforowych,
• katalizatora tlenkowego,
• platformy pomiarowej,
• biodegradowalnych kompozytów,
• prototypu trójfazowego falownika
napięcia,
• izolacyjnych kotwi,
• polimerowych nanokompozytów
stosowanych w optoelektronice,
• materiałów termoizolacyjnych,
• tekstyliów o właściwościach
biobójczych
• paneli do zastosowań militarnych,
• normatywów przestrzeni miejskiej;
• identyfikacji warunków cieplnych pracy
linii kablowych.
Do wymiernych efektów realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności +” należy
także powołana w grudniu 2017 r. na Politechnice Krakowskiej spółka typu spin-off
SPEKTRONIK Sp. z o.o., wdrażająca innowacyjny system skaningu laserowego. O spółce, jak i o osiągnieciach kilkorga twórców
uczestniczących w realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności +” można było
przeczytać na łamach „Naszej Politechniki”.

liśmy stać się dla przedsiębiorców swoistym
działem badawczo-rozwojowym i zachęcić
ich do tworzenia wraz z nami nowych produktów i usług.
W konferencji uczestniczyło ponad
150 osób. Byli wśród nich przedstawiciele małych i średnich firm, jak również krajowych oraz międzynarodowych koncernów,
firm typu capital venture, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni. Odbyło się ponad
100 indywidualnych spotkań pomiędzy zespołami badawczymi a przedsiębiorcami.
Mamy nadzieję, że te spotkania zaowocują
wprowadzeniem nowych rozwiązań do obrotu gospodarczego lub stałą współpracą
badawczo-rozwojową.

Mgr inż. Marlena Marek — jest członkiem Zespołu ds. Komercjalizacji Centrum Transferu
Technologii PK.

Nasza Politechnika nr 2 (186) luty 2019

25

ARTYKUŁY

W przedsionku zawodowego życia
Studenci na Wydziale Mechanicznym mogą odbywać atrakcyjne staże
LESŁAW PETERS

Z

anim

napiszą
prace
dyplomowe i zdadzą ostatnie egzaminy, mają szansę
zakosztować
przyszłego
życia zawodowego. Studenci odbywający staże w przedsiębiorstwach zdobywają wiedzę praktyczną
i doświadczenie, których nie jest w stanie dać im żadna uczelnia. Wydział
Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
rozwinął program stażowy o wartości prawie czterech milionów złotych,
oparty na pozyskanych środkach europejskich.

157 zamiast 131 osób
Na podkreślenie zasługują warunki realizacji programu. Staże odbywają się
w firmach znaczących na rynku pracy,
niekiedy wiodących w swojej branży.
Ważne jest i to, że staże są płatne. Wynagrodzenie otrzymują zarówno studenci,
jak i ich opiekunowie wyznaczeni przez
firmy. Istnieje też możliwość zwrotu kosztów związanych np. z zakwaterowaniem,
dojazdem, ubezpieczeniem NNW, badaniami lekarskimi dla stażystów czy materiałami zużywanymi w trakcie stażu
w firmach przyjmujących stażystów.
Głównym założeniem projektu było
zapewnienie wysokiej jakości staży
w celu podniesienia kompetencji zawodowych studentów, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (zalecenie Rady Unii Europejskiej:
2014/C 88/01 z 10 marca 2014 r.). Program

rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r. i potrwa
do 29 lutego 2020 r. Przyznane środki,
pochodzące z Europejskiego Funduszu
Społecznego, zapewniają objęcie programem 304 osób, ale w praktyce skorzysta z niego zapewne znacznie więcej
studentów.
Środki na realizację szeroko zakrojonego programu stażowego Wydział
Mechaniczny PK pozyskał w wyniku
przystąpienia do konkursu ogłoszonego
w 2017 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakładano, że w pierwszym etapie, w roku akademickim
2017/2018 na trzymiesięczne staże w firmach związanych z kierunkiem kształcenia uda się 131 osób. Wygospodarowanie środków z otrzymanej puli pieniędzy
pozwoliło wysłać na staże 157 osób.
Udział w pierwszej edycji programu
zaproponowano studentom następujących kierunków:
• automatyka i robotyka,
• inżynieria bezpieczeństwa,
• inżynieria biomedyczna,
• inżynieria produkcji,
• inżynieria wzornictwa przemysłowego,
• mechanika i budowa maszyn,
• transport.

Bogata oferta dla stażystów

Firmy, które wyraziły zainteresowanie
współpracą, przygotowały oferty stażowe. W ofertach znalazły się informacje
o wymaganiach stawianych studentom
i zakresie przygotowanych
W firmie FAKRO na stażystów czekała firmowa kawa
dla nich zadań. Oferty
Fot.: Dział Marketingu FAKRO
opublikowano w mediach
społecznościowych. Przedsiębiorstwa musiały też
przedstawić
programy
(zakresy obowiązków stażystów) i harmonogramy
(obejmujące łącznie 360 godzin w ciągu 3 miesięcy)
poszczególnych staży.
Przykładowo,
osoby
studiujące automatykę i robotykę mogły skorzystać ze
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stażu w firmie AirLiquide Polska, oferującej m.in. zapoznanie się z: systemami
kontroli i regulacji oraz systemami bezpieczeństwa w przemyśle rafineryjnym,
architekturą systemu sterowania, rodzajami urządzeń pomiarowych w przemyśle rafineryjnym oraz dokumentami
projektowymi branży automatyki. Studentom dano też możliwość praktycznego tworzenia bazy danych dla funkcji pętli sterowania w programie COMOS PT.
Firma Coca-Cola HBC Poland zaproponowała realizację takich zadań, jak:
praca nad optymalizacją linii produkcyjnej (SMED), weryfikacja, poprawa
i tworzenie sekwencyjności przezbrojeń
maszyn oraz instrukcji stanowiskowych,
rozwiązywanie problemów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych
metod (KAIZEN) czy analiza przestojów
grupy maszyn, połączona z propozycją
planu działań korygujących. Studentom
stworzono też możliwość poznania zasad Autonommus Maintenance. Propozycje te były zaadresowane do osób studiujących inżynierię produkcji.
Z kolei osoby decydujące się na
staż w firmie Fakro PP mogły zająć się
tworzeniem dokumentacji 2D i 3D produktów, prowadzeniem badań i testów
weryfikujących jakość produktów i ich
elementów, dokumentowaniem, nadzorem nad wykonywaniem prototypów
i udziałem we wdrożeniach nowych
produktów oraz weryfikacją jakości detali próbnych i pochodzących z pierwszych partii produkcyjnych. Staż obejmował także współpracę z pozostałymi
działami firmy oraz z firmami z grupy
Fakro. Z tej oferty mogli skorzystać studenci, którzy wybrali kierunek mechanika i budowa maszyn.
Osoby studiujące inżynierię wzornictwa przemysłowego otrzymały możliwość odbycia stażu w firmie Datacomp,
gdzie miały okazję pracować przy modelowaniu obiektów 3D i wykonywaniu
trójwymiarowych wydruków oraz zapoznać się z zagadnieniami związanymi
z planowaniem produkcji. Dla studiujących na kierunku transport firma Rail
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Polska przygotowała program obejmujący
m.in. zapoznanie się z budową wagonów
towarowych i lokomotyw różnych typów.
Studenci inżynierii biomedycznej mogli
spróbować swoich sił przy kontroli procesu poprawnego funkcjonowania i serwisowania aparatury medycznej, ocenie poprawności pełnego cyklu dekontaminacji
narzędzi i urządzeń medycznych, a także
obsłudze programów do zarządzania
aparaturą medyczną — co zaoferowało
Centrum Medyczne MEDIKOR III.
Już z tego krótkiego, wycinkowego z konieczności przeglądu widać, że
oferta przedsiębiorstw partycypujących
w programie była różnorodna i związana ściśle z bieżącą działalnością firm.
Studenci mogli skonfrontować wiedzę
nabywaną podczas zajęć na uczelni
z realiami pracy na konkretnych stanowiskach.

Inżynieria biomedyczna —
wbrew stereotypom
W ramach pierwszej serii staży studenci
przez trzy miesiące, w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r., pracowali pod
okiem specjalistów po 120 godzin miesięcznie. Najwięcej stażystów wywodziło się z kierunków: mechanika i budowa
maszyn — 34 osoby, inżynieria produkcji — 32 osoby, transport — 29 osób
oraz automatyka i robotyka — 27 osób.
W przekroju całej pierwszej edycji więcej było mężczyzn (97) niż kobiet (60), ale
na niektórych kierunkach proporcje
ułożyły się odwrotnie. Szczególnie na
inżynierii biomedycznej panie (12) bardzo wyraźnie przeważały liczebnie nad
panami (3). Dane o udziale w stażach
studentów poszczególnych kierunków
zebrano w celu sporządzenia prognoz
dla drugiej edycji programu.
Przewiduje się, że projekt zostanie
rozwinięty i w drugiej edycji będzie
udoskonalony m.in. poprzez lepsze
dostosowanie programów staży do
potrzeb studentów. W planach jest nawiązanie kontaktów z kolejnymi firmami przy jednoczesnym wzmacnianiu współpracy z przedsiębiorstwami
dotychczas uczestniczącymi w projekcie. Do wymienionych wcześniej kierunków kształcenia, biorących udział
w programie stażowym, dołączy jeszcze
jeden — energetyka.
Gdy niniejszy tekst ukaże się
w druku, trwać będą działania
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Firma Rail Polska umożliwiła zapoznanie się m.in. z takimi lokomotywami
Fot.: Dział Marketingu Rail Polska

informacyjno-promocyjne, połączone
z rekrutacją drugiej grupy stażystów.
Oferta będzie wystosowana do osób
na VI semestrze stacjonarnych studiów
I stopnia. Podpisanie trójstronnych
umów stażowych ma zakończyć się
31 maja 2019 r. Staże będą trwać — podobnie jak w roku ubiegłym — od 1 lipca do 30 września. Po zakończeniu tej
części projektu nastąpi jeszcze ocena
stażystów z punktu widzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
Zgodnie z założeniami, w ramach
drugiej edycji staże powinny odbyć
173 osoby. Jeśli — podobnie jak w przypadku pierwszej edycji — część środków, przewidzianych na zwrot różnych
kosztów, nie zostanie wykorzystana,
będzie można przygotować miejsca dla
większej liczby studentów (np. z refundacji kosztów zakwaterowania skorzystały 72 osoby ze 157 uczestników
pierwszej edycji). Szacuje się, że ze staży skorzysta co najmniej trzecia część
rocznika każdego z kierunków objętych
programem.

Korzystają studenci, zyskuje
uczelnia
Pomysłodawcą i głównym inicjatorem
przedsięwzięcia jest prof. Jerzy Sładek,
dziekan Wydziału Mechanicznego.
Nadzór nad programem, jako kierownik
projektu, sprawuje (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji) dr hab. inż.
Bogdan Szybiński, prodziekan ds. rozwoju WM i współpracy z przemysłem.
Program niesie z sobą rozliczne
korzyści dla uczestniczących w nim

studentów. Najbardziej oczywisty zysk
związany jest z nabyciem praktycznych
umiejętności radzenia sobie w warunkach zbliżonych do przyszłego miejsca
pracy. Chodzi tu m.in. o zdolność do
radzenia sobie ze stresem, organizowania własnego miejsca pracy czy zarządzania czasem. Liczy się też kontakt
z branżowym językiem obcym. Nie bez
znaczenia jest fakt, że przedsiębiorstwo,
w którym student odbywa staż, niejednokrotnie udziela wsparcia przy pisaniu pracy dyplomowej.
Dla pewnej części studentów staż
oznacza pierwszą wizytę w firmie, która wkrótce stanie się… miejscem pracy.
Informacje zebrane po pierwszej edycji
programu wskazują, że ponad 50 proc.
studentów otrzymało ofertę pracy od
firmy przyjmującej na staż.
Prodziekan Bogdan Szybiński wskazuje na jeszcze jedną istotną korzyść
z obecnego programu stażowego, tym
razem dla wydziału i uczelni. Program pozwoli rozwinąć współdziałanie i ułatwi zawarcie kolejnych umów
o współpracy pomiędzy Wydziałem
Mechanicznym a wiodącymi firmami,
szczególnie z Małopolski. Dzięki temu
w przyszłości będzie można jeszcze lepiej dostosować ofertę dydaktyczną do
oczekiwań współczesnego przemysłu
i rynku pracy.

W tekście wykorzystano dane zawarte w opracowanym przez Bartłomieja Bigaja raporcie
częściowym, przygotowanym po zrealizowaniu
pierwszej edycji programu stażowego.
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Inżynieria lądowa przydaje się w… stomatologii

Mostowcy podsumowali wyprawy
Dwie ubiegłoroczne wyprawy mostowe,
zorganizowane jak zwykle z inicjatywy
prof. Kazimierza Flagi, wiodły tym razem
do miejsc leżących niemal po przeciwnych
stronach kuli ziemskiej — jedna na Słowację i do Czech, druga do Japonii. Tradycyjne podsumowanie podróży odbyło się
12 stycznia na Politechnice Krakowskiej.
W Galerii „Gil” uczestnicy wyprawy europejskiej mieli okazję powspominać najciekawsze z odwiedzonych miejsc dzięki
wystawie fotografii Jana Zycha „Słowacja
i Czechy — nieznani sąsiedzi”. Otwierając
ekspozycję, prof. Stefan Dousa gratulował
mostowcom doznanych podczas podróży
wrażeń, których świadectwem są wystawione zdjęcia. (O wystawie informujemy
też na s. 31).
Przebieg podróży po Słowacji
i Czechach (z odwiedzinami w Győr na Węgrzech) omówił prof. Kazimierz Flaga. Relację z wyprawy do Japonii przedstawił Franciszek Brodzki, szef Biura Turystycznego
„Anitour”, organizującego mostowe podróże. Podobnie jak w latach poprzednich
przyznane zostały tytuły Euromostowca
Roku i Mostowca Świata.
Godność Euromostowca Roku przypadła lek. med. Barbarze Czerwińskiej-Niezabitowskiej, która zaskoczyła słuchaczy referatem „Inżynieria mostów stomatologicznych”. Autorka wystąpienia jest
stomatologiem ortodontą z Kielc, zapra-

Barbara Czerwińska-Niezabitowska –
Euromostowiec Roku 2018

Krzysztof Germaniuk – Mostowiec Świata

szanym z wykładami przez różne ośrodki
w kraju. W swoim referacie wskazała na
analogie między stomatologią a mostownictwem, posługując się terminologią
mostowniczą do opisu zagadnień dentystycznych.
— Mosty wspornikowe konstruujemy tak
jak w inżynierii lądowej — zapewniała Barbara Czerwińska-Niezabitowska. Stwierdziła, że dzięki uważnemu przyglądaniu się
mostom wprowadziła nowe rozwiązania
do praktyki dentystycznej. Mówiła też, że
stomatolodzy mają ciekawe pomysły dla
inżynierów. Wystąpienie sala nagrodziła
gromkimi brawami.

Duże brawa otrzymał również
dr inż. Krzysztof Germaniuk, któremu kapituła przyznała tytuł Mostowca
Świata. Ten inżynier mostownictwa po
Politechnice Warszawskiej przez 42 lata
pracował w Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów w Warszawie. W referacie „Chiny. Tradycja i nowoczesność” przedstawił
dorobek cywilizacyjny Państwa Środka,
które w odległej przeszłości zbudowało wysoko rozwiniętą kulturę, a obecnie
zdobywa w różnych dziedzinach pozycję
światowego lidera. Krzysztof Germaniuk
bardzo obrazowo nakreślił niezwykły
rozmach, z jakim rozwija się gospodarka
Chin, a wraz z nią poziom życia w chińskich metropoliach.
W spotkaniu uczestniczyli prorektor
PK prof. Tadeusz Tatara i dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej
Szarata, prof. PK. Szczególnie ciepło powitano byłego rektora PK prof. Kazimierza
Furtaka.
Ubiegłoroczna podróż po Słowacji
i Czechach była już XXIV europejską wyprawą mostową. Coraz mniej jest w Europie miejsc, do których mostowcy jeszcze
nie zawitali. Gdzie wybiorą się w 2019 roku?
Być może będzie to Islandia, a w ramach
wyprawy światowej — Kamczatka lub Azja
Środkowa. Takie propozycje przedstawiono na styczniowym spotkaniu.

Po wystawie zdjęć Jana Zycha oprowadzał Kazimierz Flaga

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Książka

Bez prostych odpowiedzi
LESŁAW PETERS

Zna ją wielu autorów prac publikowanych
na Politechnice Krakowskiej. Od lat jako redaktor Wydawnictwa PK czuwa nad książkami opuszczającymi uczelnianą oficynę,
przez około 10 lat pełniła też funkcję kierownika. Teraz pojawiła się — jeśli można
tak powiedzieć — „po drugiej stronie barykady”. Wystąpiła w roli autorki.
Barbara Korta-Wyrzycka wydała zbiór
krótkich form prozatorskich, zatytułowany „Kółko konsekrowanych wdów i inne
opowiadania”. W tomiku znalazło się pięć
dłuższych opowiadań i siedem miniatur.
Tematyka różna. Tytułowe opowiadanie

„Kółko konsekrowanych wdów” to opowieść o pielgrzymce do Medjugorie. „Trzy
pióra” są relacją harcerza, gimnazjalisty
z trzydniowej wędrówki po lesie w celu
zdobycia sprawności. W „Darowiźnie” matka jedzie do Hercegowiny, by spotkać syna
w ośrodku dla narkomanów. W „Czerwonej
sukience” Natasza płaci wysoką cenę za
brak zaufania do męża. W „Lornetce”…
Opowiadania są bardzo realistyczne,
a występujące w nich postaci prawdziwe.
Smutek istnienia przeplata się tu z dyskretnym humorem. Ale przecież nie o to w tym
wszystkim tak naprawdę chodzi. Każda
historia kryje w sobie jakąś tajemnicę, której nie da się opisać w prosty sposób. Jest
w owych opowieściach coś niepokojącego,
co wymyka się łatwemu zrozumieniu. Lektura wciąga, jednak nie przynosi prostych
odpowiedzi.
Zbiór jest debiutem literackim autorki, a ona sama deklaruje, że pisanie
traktuje jako hobby. Jej proza jednak
odznacza się dojrzałością formy, której
pozazdrościć mógłby niejeden z utytułowanych pisarzy. Barbara Korta-Wyrzycka,
zanim związała się z PK, pracowała
w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Jest sekretarzem redakcji czasopisma artystyczno-literackiego „Hybryda”
oraz członkiem stowarzyszenia twórczego POLART. Teraz pokazała, że za jej profesjonalizmem redaktora kryje się duża
wrażliwość literacka.

„Cantata” na spotkaniu środowisk
budownictwa
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości było motywem przewodnim
spotkania wigilijnego, które odbyło się
19 grudnia 2018 r. w Warszawie. Spotkanie środowisk budownictwa, infrastruktury i nauk technicznych uświetnił występ pięciu akademickich chórów, które
wspólnie zaśpiewały popularne kolędy.
Razem z zespołami reprezentującymi
politechniki z Gdańska, Poznania, Rzeszowa i Warszawy wystąpił Akademicki
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Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”.
Obok kolęd znanych i często wykonywanych, jak „Przybieżeli do Betlejem” czy
„Bóg się rodzi”, zabrzmiała też „Kolęda
hultajska” i „Kolęda dla nieobecnych”.
Jak podkreśla prowadząca „Cantatę”
Marta Stós, ten udany koncert poprzedziła tylko jedna wspólna próba. Organizatorami spotkania były Politechnika
Warszawska i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Fot.: Jan Zych

Zmarł Andrzej
Kowalczyk
W pawilonie wystawowym „Kotłownia”,
z portretu wiszącego w sali konferencyjnej, spogląda patron Politechniki Krakowskiej — Tadeusz Kościuszko. Obraz ten
(reprodukcja poniżej), podobnie jak i znajdujący się w Sali Senackiej portret prof. Józefa Gawlika, w latach 2005–2008 rektora
PK, jest dziełem zmarłego ostatnio Andrzeja Kowalczyka.
Artysta pochodził
z rodziny o długich tradycjach
krakowskich.
W Krakowie ukończył
ASP, a po studiach, rekomendowany
przez
rektora jako najzdolniejszy absolwent, trafił na prawie 30 lat do
„Przekroju”. Pracę grafika redakcyjnego łączył
z zamiłowaniem do malowania obrazów o tematyce historycznej. Wielokrotnie bywał
w Danii, dla której sporządził poczet władców tego kraju, złożony z 54 portretów.
Szczególnie pasjonowało go malarstwo
batalistyczne. Uciekał od stereotypów.
Nie tworzył obrazów przedstawiających
zgiełk bitewny czy efektowne szarże,
lecz pokazywał bezsens wojny. Tadeusza
Kościuszkę sportretował nie tradycyjnie,
w chłopskiej sukmanie, ale w mundurze
generała.
Andrzej Kowalczyk zmarł 10 stycznia
2019 r. Miał 67 lat. Spoczął na cmentarzu
Salwatorskim.

(ps)
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Politechnika Krakowska w mediach
„Dziennik Polski”
16 stycznia 2019 r.
Unikalne wynalazki
krakowskich naukowców
pomogą policjantom,
pacjentom i rowerzystom
W ramach programu „Inkubator Innowacyjności” w murach Politechniki Krakowskiej
powstały m.in. materiały, z których można
stworzyć wyjątkowo skuteczne kamizelki
kuloodporne, specjalne przystawki do rowerów czy barwniki gwarantujące tkaninom
odporność na bakterie. Najciekawsze technologie, które przez ostatnie dwa lata stworzyli
badacze związani z Politechniką Krakowską,
zostały zaprezentowane podczas konferencji
„Partnerstwo dla Innowacji”. W ramach niej
konstruktorzy mieli okazję do bezpośredniego spotkania z inwestorami potrzebnymi do
wprowadzenia unikalnych rozwiązań do powszechnego użytku. Firmy gotowej pomóc
we wdrażaniu swego wynalazku szukali m.in.
twórcy dwukołowej przystawki ładunkowej
do roweru. Tego rodzaju adapter montuje się
do tradycyjnego jednośladu, w miejsce przedniego koła. — Dzięki temu, w sytuacji gdy na
przykład potrzebujemy przewieźć ciężkie zakupy,
w ciągu 10-15 minut możemy zmienić klasyczny
rower w trójkołowy. Wiele osób boi się upadku
na zwykłym rowerze, trudno im utrzymać równowagę. W przypadku naszego pojazdu stabilność jazdy jest dużo większa. Tworzyliśmy go
m.in. z myślą o osobach niepełnosprawnych —
tłumaczy prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek,
kierownik projektu. W murach PK powstały
także antybakteryjne barwniki, chronione
już w naszym kraju patentem. Jak tłumaczy
dr inż. Jolanta Pulit-Prociak, kierownik zespołu
odpowiedzialnego za opracowanie tej technologii, wybarwiona przy ich użyciu tkanina
zyskuje trwalsze właściwości biobójcze. Taki
materiał można zaś następnie wykorzystać
do tworzenia ubrań, które powinny charakteryzować się odpornością na drobnoustroje,
np. skarpet. Na przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami czeka również m.in. niskobudżetowa metoda otrzymywania leków
przeciwdepresyjnych, emulsja kosmetyczna
z aktywnym składnikiem przeciwstarzeniowym, oryginalne nawozy na bazie osadów
ściekowych, urządzenie stabilizujące tor pływania bezzałogowej platformy służącej do
pomiarów dna zbiorników wodnych czy innowacyjny materiał do zastosowań militarnych.
Wielowarstwowe panele balistyczne „OCTA”,
które powstały na PK, są w stanie zatrzymać
pociski nawet z broni maszynowej. Ich twórcy liczą, że w przyszłości znajdą zastosowanie
np. przy produkcji kamizelek kuloodpornych
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dla policjantów i żołnierzy, dużo lżejszych niż
te obecnie stosowane i bardziej skutecznych
oraz okien i drzwi przeciwpancernych czy
osłon pojazdów.

16 stycznia 2019 r.
Małopolskie innowacje.
Sensoryczna ścieżka
i spodnie dla seniora z...
mikroczujnikami
W Małopolsce powstają i są testowane niezwykłe innowacyjne rozwiązania, które mają
pomóc w codziennym życiu oraz rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych. (...)
To koncepcje i rozwiązania realizowane oraz
testowane w ramach projektu Małopolski
Inkubator Innowacji Społecznych. Jak się
okazuje, ministerstwo zainteresowało się
ich szerszym upowszechnianiem. Autorem
pierwszej z tych innowacji jest Politechnika
Krakowska. To pomysł stworzenia ścieżki
motosensorycznej do treningu trudnych
sytuacji w poruszaniu się. Ćwiczyć mają
osoby starsze i z niepełnosprawnościami.
W pobliżu domu, tak by mogły to robić „przy
okazji”, np. w drodze na zakupy, idąc na spacer. Ścieżka ma za zadanie oswajać z przestrzenią miejską osoby, które ze względu na
mniejszą sprawność boją się wyjść za próg
mieszkania. Powstały trzy warianty ścieżki,
z różnymi stanowiskami. Pozwalają one popracować nad równowagą, stabilizacją, porozciągać się...

Radio RMF
22 stycznia 2019 r.
Na Politechnice Krakowskiej
powstał symulator ruchu
kolejowego
Wyjątkowe w skali kraju Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego uruchomiła Politechnika Krakowska na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laboratorium, wyposażone w stworzony
na PK symulator ruchu kolejowego, to jedna
z niewielu takich pracowni dydaktycznych
w Polsce. Studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach
uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych. — Pracownia wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych, odzwierciedlających stanowiska pracy
współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz
punkt instruktora, nadzorującego i kontrolującego symulację — mówi dr inż. Jan Gertz z Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego
i Lotniczego Politechniki Krakowskiej, twórca koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu

Kolejowego. Autorem oprogramowania dla
laboratorium jest absolwent PK mgr inż. Paweł
Okrzesik. (...) Najważniejsze funkcje symulatora ruchu kolejowego zostały już uruchomione
i udostępnione studentom. Inicjatywa została
też wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.
O symulatorze kolejowym na PK także m.in.:
TVP 1, TVP Kraków, „Dziennik Polski”, Radio Kraków, Radio Eska, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta
Krakowska”, LoveKrakow.pl, Radio Zet, „Kurier
Kolejowy”.

Radio Kraków
5 lutego
Wynalazek pracownicy
Politechniki Krakowskiej
zrewolucjonizuje rynek
budowlany?
Maria Kurańska, pracująca na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, opracowała technologię
przetwarzania starego oleju ze smażenia
frytek — tak zwanej frytury — na polimerową piankę budowlaną. Dzięki dodaniu
odpowiednich substancji olej może posłużyć w ten sposób jako profesjonalny materiał budowlany. Z litra starej frytury można
zrobić około 50 metrów sześciennych pianki
do ocieplania budynków. Można nią zatem
wypełnić średniej wielkości pokój. — Ja nie
lubię frytek, ale mój mąż je lubi. Z tego powodu olej posmażalniczy znalazł się w naszej
kuchni. Trudno jest go zutylizować. Generalnie
odpady tego typu trafiają do kanalizacji. Tak
było też w naszym domu. Zdołałam to jednak
zatrzymać. Stwierdziłam, że taki olej można
zmodyfikować i użyć do syntezy materiałów
poliuretanowych — mówi Maria Kurańska
z Politechniki Krakowskiej. (...) Restauracje,
które gromadzą olej selektywnie, oddają go
do specjalnych instytucji, które go zbierają.
Potem taki olej jest przetwarzany w procesie
spalania i odzyskiwana jest z niego energia.
Ewentualnie przekształca się go w biodiesel. Spalanie oleju to ostateczność. (...) Olej
po frytkach pachnie frytkami. Czy pianka
będzie w mieszkaniu pachniała popularną
potrawą? — Do produkcji używamy kilku substancji, które neutralizują ten zapach. Pianka
zwiększa objętość kilkadziesiąt razy. Zapach
nie jest wyczuwalny — opowiada Maria Kurańska. Co ciekawe, pianka zrobiona z oleju po frytkach nie jest w niczym gorsza od
zwykłej pianki budowlanej. W laboratorium
Politechniki udało się nawet uzyskać lepsze
właściwości pianki z oleju.
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Jarosław Wojtyna
RYSUNEK V
6 grudnia 2018 r. —
10 stycznia 2019 r.
Jarosław Wojtyna — urodzony 3 II 1980 r.
w Krakowie, jest artystą plastykiem zajmującym się prawie wyłącznie rysunkiem. Jest
samoukiem, który poza szkołą podstawową nie miał styczności ze zorganizowanym
nauczaniem plastycznym. Autora cechuje
mocna i pewna kreska, nieszablonowy dobór kolorów, jak i łączenie różnych środków
artystycznych — choć ulubionym jest kredka artystyczna. Nie stroni również od tuszu,

ołówka i suchego pastelu. Na swoim koncie
ma cztery wystawy indywidualne, a ta jest
piątą. Debiutował w 2016 r. w galerii „Lamelli” ŚOK w Krakowie. Jest związany z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych.

Jan Zych — fotografie
„Słowacja i Czechy —
nieznani sąsiedzi”
12 stycznia — 3 lutego 2019 r.
XXIV Europejska Wyprawa Mostowa
„Słowacja i Czechy — nieznani sąsiedzi” odbyła się w lipcu 2018 r. Jan Zych
od wielu lat uczestniczy w europejskich
wyprawach, które dokumentuje swymi
zdjęciami. Powyprawowa wystawa, która
otwierała doroczne spotkanie mostowców, nie jest sprawozdaniem dokumentującym oglądane budowle mostowe.
To starannie wybrany zbiór fotografii,
ilustrujących lokalne atrakcje, które wyłowiło wprawne oko mistrza Jana. Tym
razem jest to opowieść o naszych południowych sąsiadach.
Browar w Pilźnie
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Wycieczka szkolna... Bańska Bystrzyca

Zaparkowana w Pradze... rzeźba
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Krystyna Malinowska
Coś osobistego. Transgresja własnego „ja”
18 grudnia 2018 r. — 30 stycznia 2019 r.
Krystyna Malinowska — urodziła się w Krakowie, jest absolwentką
ASP w Krakowie. Dyplom obroniła w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Bednarczyka. Aneks do dyplomu zrealizowała w Pracowni
Tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof. Lilli Kulki. W 2018 r. uzyskała stopień doktora sztuki na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Zajmuje
się malarstwem, grafiką komputerową, ikonopisarstwem i tworzy
unikatowe tkaniny w technice batiku. Prezentowane na wystawie
realizacje plastyczne to seria prac wykonanych w technice kolażu
oraz prace malarskie na jedwabiu.
Dla autorki tych prac „współczesna jednostka to byt nieustannie ewoluujący i realizujący się w czasie, jak również podejmujący
ciągłe próby przekraczania własnych granic”, a transgresja ma nie
tylko charakter psychologiczny, ale także aksjologiczny. Artystka
za kluczową w swoich pracach uznaje opowieść, która ułatwia „zarówno rozumienie i poznanie samej siebie, jak i poznanie mojego
„ja” przez innych”, wszak „każde opowiadanie czy też cały proces,
dzięki któremu przekraczam własne granice, a moja tożsamość ulega zmianie, mogę uznać za transgresje własnego »ja«”.

Dwie perspektywy

Dydaktyka i… nostalgia
Prof. sztuki Ewa Gołogórska-Kucia, od lat
wykładająca na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej (kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w latach
2000–2010), znana jest również z własnej
aktywności artystycznej. Obie te role znalazły odzwierciedlenie w przygotowanych
przez nią albumach, które ukazały się
w dwu ostatnich latach.
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Na książkę „Szkicownik… zbiór… notatnik! Spis ćwiczeń różnych” (Kraków
2017) złożyły się zarówno prace plastyczne
studentów Wydziału Architektury PK, jak
i dzieła samej autorki tomu. We wprowadzeniu Ewa Gołogórska-Kucia napisała:
„(…) należy zwrócić szczególną uwagę na
kształcenie osobowości plastycznej, która ma niezaprzeczalny wpływ na rozwój
świadomości odczuwania obserwowanej
rzeczywistości. Moim pragnieniem, oczekiwaniem jest, aby świat był wrażliwie kreowany, na miarę człowieka, lecz do tego
potrzeba indywidualności, oryginalności,
emocji w rozumieniu i odczuwaniu przestrzeni, w której człowiek się pojawia”.
Drugi album jest w pełni autorską
wypowiedzią fotograficzną. „Droga. The
Road” (Kraków 2018) zawiera zdjęcia kiepsko na ogół utrzymanych szos i dróg szutrowych. Można odnieść wrażenie, że jest
to zapis stanu polskich dróg powiatowych
i gminnych z minionej epoki. Dopiero

w podtytule książki znajdujemy wyjaśnienie, że fotografie wykonano w początkowych latach XXI wieku na Ukrainie. Krajobrazy spoza naszej wschodniej granicy
wyglądają jednak do tego stopnia swojsko,
że niejednemu przywiodą na myśl czasy
dzieciństwa i turystyczne wędrówki szlakami prowadzącymi z dala od ludzkich siedzib. Słowem — nostalgia.
Wydawcą
obu
albumów
Ewy
Gołogórskiej-Kuci jest Zakład Rysunku,
Malarstwa i Rzeźby PK.

(ps)
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Zdjęcia: Jan Zych

Sloty
Naukowej wzorem cnoty
mają stać się pełne sloty.
Jeśli nie wiesz, co to slot,
to zrozumieć musisz w lot,
że to jakby do połowy
polski język urzędowy.
Reszta z angielskiej kultury:
slot to otwór — rodzaj dziury.
Więc wrzucajmy bez oporu
publikacje do otworu.
Oby część literatury,
to nie były… zapchajdziury.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Bowling na Kamiennej
Tym razem młodość wygrała z doświadczeniem. Tradycyjne zawody bowlingowe, zorganizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, wygrał student
Krzysztof Pszczółka, wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego PK.

