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Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Gdy dotrze do Państwa kwietniowy numer „Naszej Politechniki”, za nami będą już Święta Wielkanocne. Mam nadzieję, że
były okazją do przeżycia wielu radosnych chwil w gronie najbliższych i pozwoliły nabrać sił do dalszej pracy. Przed nami bowiem czas ostatecznych, niekiedy trudnych decyzji, związanych
z końcowym kształtem statutu Politechniki Krakowskiej oraz
uregulowaniami dotyczącymi powołania Szkoły Doktorskiej.
Planuję, że podczas najbliższych dwóch posiedzeń Senatu uda się nam przyjąć statut, a także akty prawne, jak: regulamin i zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej, nowy regulamin studiów oraz określić warunki i tryb rekrutacji w roku
akademickim 2020/2021. Rozpoczęliśmy również prace mające na celu opracowanie nowego regulaminu pracy, dostosowanego do wymogów nowej ustawy i statutu. Mam nadzieję, że gdy dotrze do Państwa bieżący numer „NP”, będą
też już znane zasady podwyżek wynagrodzeń pracowników
(z wyrównaniem od 1 stycznia br.). Wymienione sprawy są
niewątpliwie kluczowe dla naszej społeczności akademickiej,
wszystkie wynikają z wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.
Warto przypomnieć podjęte już decyzje, które wymagają dalszych działań. W związku ze zmianami w strukturze
uczelni — powstaniem nowego wydziału (od 1 października
2019 r.) oraz reformami na pozostałych — postanowiliśmy
ujednolicić identyfikację wizualną ośmiu jednostek wydziałowych uczelni. Po konsultacjach z członkami poszerzonego Kolegium Rektorskiego zdecydowaliśmy o ogłoszeniu konkursu
na opracowanie projektu nowych znaków graficznych (logotypów) dla wydziałów. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków, które staną się
oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej wydziałów.
Zakładamy, że nowe logo będzie łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej aspiracjami i innowacyjnością. Konkurs jest otwarty, przeznaczony do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów. Trwa do 28 maja
br. Trzy najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe,
główna nagroda wynosi 10 tys. złotych. Mamy nadzieję, że
nowe znaki graficzne przyczynią się do jeszcze lepszej promocji uczelni, wydziałów i naszej oferty edukacyjnej.
Służą temu różne inicjatywy podejmowane przez nas,
by zachęcić maturzystów do studiowania na Politechnice.
W kwietniu nagrodziliśmy dodatkowymi punktami w rekrutacji na PK kilkudziesięciu laureatów V edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks”. Jego uczestnicy rywalizowali
w dwóch dyscyplinach — chemii i matematyce. Uroczyste rozdanie certyfikatów Złotego Indeksu odbyło się w Sali Senackiej
PK. Mam nadzieję, że od października ci zdolni maturzyści
będą naszymi studentami.
W kwietniu odbyły się XII Krakowskie Dni Integracji
— cykliczna impreza organizowana przez krakowskie szkoły wyższe, której celem jest zwiększenie świadomości środowiska akademickiego w zakresie funkcjonowania studentów
niepełnosprawnych. Tegoroczną edycję zainaugurowało
podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Miej-
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ską Kraków a ośmioma uczelniami, w tym
Politechniką Krakowską. Sygnatariusze
zobowiązali się do zintensyfikowania
wspólnych działań na rzecz niepełnosprawnych studentów. Współpraca
dotyczyć będzie współorganizowania wydarzeń dedykowanych osobom
niepełnosprawnym, wspólnych badań
i przygotowania raportów, podejmowania
działań mających na celu aktywizację takich osób i działań
zmierzających do poprawy jakości ich życia. Urząd Miasta
zadeklarował także pomoc w nawiązaniu współpracy uczelni
ze szkołami średnimi w celu informowania uczniów niepełnosprawnych o wsparciu edukacyjnym, oferowanym przez
uczelnie. To z pewnością bardzo cenna inicjatywa, która ułatwi studiowanie niepełnosprawnym studentom. Korzystając
z okazji, pragnę podziękować Janowi Ortylowi, pełnomocnikowi rektora do spraw osób niepełnosprawnych, gdyż od wielu lat wkłada wiele serca i wysiłku w opiekę na studentami
niepełnosprawnymi na PK. Angażuje się w likwidację barier
mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych, organizuje imprezy kulturalne i integracyjno-adaptacyjne przy
wsparciu Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.
Zimę pożegnaliśmy tradycyjnie na sportowo — 66. już
Mistrzostwami Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie
i Snowboardzie. W rywalizacji na Kasprowym Wierchu
wzięło udział 120 osób. Pierwszego dnia uczestnicy mistrzostw walczyli na trasie slalomu. Najpierw wystartowali snowboardziści, potem narciarze podzieleni na kilka
kategorii: studentki, studenci, pracowniczki, pracownicy,
absolwentki, absolwenci i goście. Następnego dnia rozegrano zawody w slalomie gigancie. Miałem przyjemność osobiście kibicować uczestnikom zawodów w slalomie gigancie
i uczestniczyć wspólnie z kanclerzem Leszkiem Bednarzem
w zakończeniu mistrzostw. Wspaniała atmosfera imprezy,
której towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, z pewnością
na długo pozostanie w pamięci zawodników.
Przed nami maj — na Politechnice Krakowskiej to czas
szczególnie bogaty w wydarzenia. W dniach 1–4 maja już po
raz 57. zorganizowany zostanie tradycyjny Rajd Politechniki Krakowskiej. Tym razem w Zdyni, w powiecie gorlickim
odbędzie się „Elficki Rajd PK”. Organizatorzy przygotowali
9 szlaków górskich (w tym trasę rektorską) o różnym stopniu
trudności. Rajd PK to najstarsza, a równocześnie największa
majówka studencka w naszym kraju. Pragnę szczególnie podziękować braci studenckiej za kultywowanie tej wspaniałej
tradycji, zapoczątkowanej przez prof. Kazimierza Flagę i zaangażowanie w organizację wydarzenia.
Maj to również miesiąc ze Świętem Szkoły, tradycyjnymi
juwenaliami, Czyżynaliami oraz Festiwalem Nauki i Sztuki.
Już teraz serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką
do wspólnego świętowania i zabawy.

Jan Kazior
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Wynalazca i przedsiębiorca przy wspólnym stole
Na Politechnice Krakowskiej ludzie biznesu spotkali się z wynalazcami. Takie
kontakty są potrzebne, aby wynalazki powstające w uczelnianych laboratoriach
trafiały do gospodarki
LESŁAW PETERS

W szkole na lekcjach historii ojczystej wbija się
uczniom do głowy imiona władców, polityków, dowódców, napomykając czasem, że byli jeszcze tacy
ludzie jak Kopernik czy Skłodowska. Nic dziwnego,
że potem młody człowiek, zapytany podczas sondy
ulicznej o Kopernika, odpowiada: „To pierwszy polski
kosmonauta”.
Bliższy nam przykład ― patron Politechniki Krakowskiej. Jest powszechnie znany i czczony jako bohater zrywu patriotycznego, naczelnik w chłopskiej
sukmanie. Rzesze Polaków nie mają jednak bladego pojęcia, że Tadeusz Kościuszko był też wysoko cenionym
inżynierem. I to gdzie ― w Stanach Zjednoczonych!

Sukcesy utracone
Szkoła, a tym bardziej kultura masowa, słabo buduje Spotkanie na PK ludzi biznesu i nauki wzbudziło duże zainteresowanie
szacunek dla rodaków wnoszących wkład do zasobu
wiedzy ogólnoludzkiej. Stąd pokutujące od wielu lat w świabyła historia niebieskiego lasera, który polscy specjaliści skondomości wielu ludzi przekonanie, że Polska jest wyłącznie imstruowali jako jedni z pierwszych w świecie, ale nie przynioporterem technologii wymyślonych gdzieś na świecie. To się na
sło to spodziewanych profitów polskiej gospodarce. Wcześniej
szczęście zmienia. Coraz częściej chlubimy się faktem, że Kazizaprzepaszczone zostały szanse związane ze słynnym kommierz Prószyński wynalazł pierwszy aparat do robienia zdjęć
puterem K-202. Ten sam los spotkał nasze osiągnięcia w dziefilmowych i pierwszą ręczną kamerę, a Ignacy Łukasiewicz dał
dzinie druku 3D czy wytwarzania grafenu.
początek przemysłowi naftowemu. W bliższych nam czasach
też znajdujemy przykłady wybitnych polskich twórców techniPisząc w lutym br. o fiasku komercjalizacji polskiego
ki, aczkolwiek ich życiorysy są często przykładem zmarnowagrafenu, dziennik „Rzeczpospolita” przypomniał, że w różnych szans lub spożytkowania talentu z dala od ojczyzny.
nych rankingach dotyczących innowacyjności Polska zajmuWspółczesność, to już chóralne narzekanie na nieustająje odległe miejsca, ustępując nawet krajom naszego regionu.
cy problem z wdrażaniem owoców polskiej myśli naukowej
W Global Innovation Index znajdujemy się na 39. pozycji ― za
i technicznej w produkcji przemysłowej. Przed laty głośna
Czechami, Słowacją, Litwą, Estonią i Bułgarią. Paradoks polega na tym, że w naszym kraju nie brakuje firm mających
nowatorskie pomysły. Często firmy te tworzą młodzi naukowRozmowy na stoiskach z poszczególnymi prezentacjami dotyczyły
konkretnych rozwiązań
cy, którzy jednak nie mają doświadczenia biznesowego — zauważał na łamach „Rzeczpospolitej” Lucjan Giza, dyrektor
pionu badań i rozwoju w firmie BPSC.
Polską bolączką jest od lat słaby kontakt między twórcami
nowych technologii a przemysłem. Placówki naukowe nie mają
narzędzi do wdrażania innowacji. Młodzi ludzie, kończący studia i zakładający własne biznesy, nie mają z kolei zasobów kapitałowych, które pozwalałyby rozwijać na szeroką skalę ambitne
projekty wykorzystujące własne wynalazki. Również małe firmy są zbyt słabe ekonomicznie, by inwestować w innowacyjne
przedsięwzięcia, z natury obarczone wysokim ryzykiem. Duże
przedsiębiorstwa rodzimego chowu podążają utartymi szlakami
i są pozbawione kultury innowacyjności. Duże firmy z udziałem
kapitału zagranicznego posiadają własne zaplecze badawcze
i nie są zainteresowane wykorzystywaniem polskiej myśli.
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Zrozumieć uczelnię, zrozumieć biznes
Dzielące naukę i przemysł bariery ekonomiczne, strukturalne
i mentalne trzeba przełamywać poprzez nieustanne zbliżanie
do siebie środowisk naukowców i ludzi biznesu. 15 stycznia
tego roku spotkali się oni na konferencji „Partnerstwo dla Innowacji”, zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej. W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Galerii „Gil” zjawili
się młodzi naukowcy ze swymi innowacyjnymi rozwiązaniami i przedsiębiorcy, w tym grupa osób zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce (American Chamber of
Commerce in Poland). Obecni też byli przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w start-upy, poszukujących
potencjalnych projektów do finansowania.
Uczestnikom spotkania zapewne zapadło w pamięć
wystąpienie Jacka Drabika, przewodniczącego krakowsko-katowickiego oddziału Amerykańskiej Izby Handlowej (dodajmy, że od niedawna także członka Rady Uczelni PK). Mówił on o podjętym około 15 lat temu programie współpracy
firm zrzeszonych w izbie z uczelniami. W tamtym okresie
firmy nie znały jeszcze dobrze zasad, na jakich funkcjonują
polskie uczelnie. Z drugiej strony uczelnie nie do końca rozumiały, jak funkcjonuje biznes. Brakowało też ram prawnych
i organizacyjnych współpracy. I brakowało wzajemnego zaufania. W efekcie program zakończył się kompletną porażką.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Oceniając obecny
stan wzajemnych kontaktów, Jacek Drabik wyraził zadowolenie z niemal wszystkich obszarów współpracy firm z uczelniami. Bardzo dobrze funkcjonują na poszczególnych uczelniach
programy dotyczące przygotowywania prac dyplomowych,
prowadzone są staże, wykłady, szkolenia, konsultacje. Natomiast wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie przenikania
do biznesu generowanych na uczelniach innowacji. Z tego
punktu widzenia za ważne wydarzenie Jacek Drabik uznał
styczniowe spotkanie na Politechnice Krakowskiej.
W Polsce działa około 400 podmiotów gospodarczych,
zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej. Są to przeważnie firmy opierające swoją działalność na wiedzy, na której budują swoją przewagę konkurencyjną. Wiedzę tę generują
we własnym zakresie, ale poszukują jej także na uczelniach.
Biorąc pod uwagę fakt, że w następnej dekadzie dominującą
rolę odgrywać będą innowacje, firmom zależy, aby uczelnie
były silne naukowo, mówił Jacek Drabik. Nie tylko dlatego, że
pomysły powstające na uczelniach mogą zasilać przemysł, ale
także z tego powodu, że młodzi ludzie kształcący się w silnych
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W ofercie znalazło się jedno z ważniejszych osiągnięć naukowców
PK ostatnich lat — inteligentny inhalator do kontroli astmy

naukowo szkołach wyższych będą lepiej przygotowani do
wyzwań czekających w firmach, które ich zatrudnią. Aby
osiągnąć te cele, konieczny jest stały kontakt obu środowisk.
Mówca zachęcał naukowców do odwiedzania firm i zapoznawania się z ich działalnością. Pracownicy uczelni powinni
znać potrzeby przedsiębiorstw, cele ich rozwoju, ich strategie,
aby wiedzieć, w jakich kierunkach warto prowadzić badania
naukowe. Jednocześnie przedstawiciele biznesu powinni bywać
stale na uczelniach. Częste kontakty zwiększą prawdopodobieństwo znalezienia wspólnego punktu, konkludował Jacek Drabik.

Projekt podsumowany
O obopólnych korzyściach, płynących z kontaktów uczelni
z przedstawicielami biznesu, mówił też prorektor Politechniki Krakowskiej prof. Tadeusz Tatara. Zachęcał on uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorców do sięgania po informacje
zawarte na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii PK, dające wgląd w działalność poszczególnych jednostek
PK. O zasadach i formach działalności CTT PK poinformował
uczestników konferencji dyrektor centrum Jacek Kasz.
Konferencja służyła podsumowaniu zakończonego w styczniu projektu „Inkubator Innowacyjności +”, który pozwolił
sfinansować na Politechnice Krakowskiej 16 prac przedwdrożeniowych, przy czym 80 proc. kosztów pokryło, ze środków
europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Łączne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych przekroczyło 1 mln 100 tys. złotych. O szczegółach projektu, w tym
płynących z niego korzyściach dla PK, pisała na łamach „Naszej Politechniki” w numerze nr 2/2019 Marlena Marek.
Uczestnikom spotkania w Galerii „Gil” o realizacji
i efektach projektu mówiła jego koordynatorka Urszula Pełka-Rębalska. Poinformowała, że poza wsparciem działań związanych z komercjalizacją efektów badań projekt pozwolił uzyskać
ochronę patentową 12 wyników badań w polskim Urzędzie
Patentowym, przy czym 7 patentów wprowadzono na ścieżkę
ochrony międzynarodowej.
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• receptury kosmetyków, opracowane na bazie ekstraktów roślinnych;
• kompleksowy system do oceny
zagrożeń funkcjonowania i bezpieczeństwa linii kablowych najwyższych napięć.
W toku indywidualnych spotkań
dochodziło do konkretnych rozmów
biznesowych. Warto jednocześnie pamiętać o tym, co powiedziała podczas
swego wystąpienia Urszula Pełka-Rębalska. Stwierdziła ona, że to, co
pokazano 15 stycznia w „Gilu”, stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Naukowcy Politechniki Krakowskiej
prowadzą bowiem bardzo dużo badań,
mogących zainteresować partnerów biznesowych.
Ożywiona dyskusja na stoisku spółki INTECH PK

*

Ważną częścią styczniowego spotkania była prezentacja
Finansowe wsparcie, które przyniósł wynalazcom „Inkubawspomnianych 16 rozwiązań opracowanych na naszej uczeltor Innowacyjności +”, przyczyniło się do powstania ciekawej
i różnorodnej oferty naukowców Politechniki Krakowskiej dla
ni. Zainteresowani przedstawiciele świata biznesu mogli poprzedsiębiorców. Jednak możliwość bezpośredniego spotkania
rozmawiać z twórcami tych osiągnięć, dostępnymi na specjalpotencjalnych partnerów, wzajemne poznanie oczekiwań drunie przygotowanych stoiskach. Przedstawiono na nich m.in.:
giej strony i przedyskutowanie warunków, na jakich można
• system skaningu laserowego, umożliwiający automatycznawiązać kooperację, ma w tego typu kontaktach znaczenie
ne rozpoznawanie kształtów, przeznaczony do inwentarykluczowe. I to właśnie pokazało spotkanie na Politechnice Krazacji zarówno budowli średnio- i wielkogabarytowych, jak
kowskiej, służące budowaniu partnerstwa na rzecz innowacji.
i obiektów architektonicznych, umieszczonych we wnętrzach oraz na zewnątrz;
Zdjęcia: Jan Zych
• urządzenie do pomiarów batymetrycznych dna zbiornika
wodnego lub dużej rzeki;
• katalizator tlenkowy do zastosowania w przewodach
Osiągnięcia zespołu badawczego, który skorzystał ze wsparcia prowentylacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
jektu „Inkubator Innowacyjności +”, przedstawiamy na s. 23.
i mieszkaniowej;
• odznaczający się wysoką wytrzymałością mechaniczną
biodegradowalny materiał na ba- Spore zainteresowanie wzbudziła prezentacja kompleksowego systemu skaningu laserowego
zie odpadów organicznych, znajdujący zastosowanie w budownictwie, wzornictwie przemysłowym
i branży meblarskiej;
• ekologiczną metodę otrzymywania
leków w warunkach bezrozpuszczalnikowych, technologię eliminującą drogie, toksyczne odczynniki i skracającą proces produkcji;
• biomateriały chitozynowe, nadające się do zastosowania m.in.
w bioaktywnych opatrunkach
oraz systemach kontrolowanego
dostarczania i usuwania leków;
• technologię wytwarzania nawozów z surowców alternatywnych,
pozwalającą m.in. na zagospodarowanie popiołów po spaleniu
osadów ściekowych oraz odzysk
fosforu;
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KRONIKA
15 marca — 14 kwietnia
16 III

Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki „Restart 2019”.

20 III
21 III

Dzień otwarty PK.

XI Międzynarodowe Forum Górskie „Potrzeby systemu
transportowego w powiecie tatrzańskim i nowotarskim na tle
analizy funkcjonalnej obecnego stanu”, zorganizowane przez
Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Tatrzańską Agencję
Rozwoju, Promocji i Kultury.
Branżowe Targi Pracy 2019 na Wydziale Mechanicznym PK, zorganizowane przez Biuro Karier PK w ramach projektu PIKAP — Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki.

21–23 III 15. Studencki Festiwal Informatyczny w Krakowie.
23 III Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów
na Wydziale Architektury.

Koncert muzyki filmowej w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry
Staromiejskiej w Sali Teatralnej Parafii św. Jadwigi Królowej.

25 III

43. Sztafetowy Bieg Szlakiem Pomników Pamięci
Tadeusza Kościuszki.

26 III

Konferencja Naukowa „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, zorganizowana przez Bibliotekę
PK jako podsumowanie realizowanego przez PK i AGH projektu
„Europejskie Dziedzictwo Techniczne — upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych
w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

26 III — 31 VII

Wystawa wybranych publikacji z dwóch
kolekcji Biblioteki PK „Lwowiana” oraz „Druki polskie i obce wydane do
1918 r.” — „Europejski dorobek naukowo-techniczny od XVI wieku do
I połowy XX wieku, zachowany w zbiorach Biblioteki PK i upowszechniony w środowisku cyfrowym” w Czytelni Głównej Biblioteki PK.

27–30 III 66. Mistrzostwa Politechniki w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Zakopanem.
28–29 III

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’19”, zorganizowana w Szczawnicy przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale PK.

4 IV

I etap konkursu PK „Tadeusz Kościuszko — Inżynier
i Żołnierz” — test wiedzy on-line.

8–9 IV

V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie
„Samorząd — razem dla przyszłości”, z udziałem rektora PK.

9–12 IV Krakowskie Dni Integracji.
10 IV Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Inżynierii
Lądowej.

11–12 IV

V Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Transportu „KOKONAT 2019”, zorganizowana przez Koło Naukowe
Systemów Komunikacyjnych PK.
Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów w Paryżu.

12 IV

Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Architektury.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

• zmiany nazwy kierunków: inżynieria
biomedyczna, informatyka, transport;

27 marca 2019 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• przeprowadzenia postępowania o nadanie prof. Adamowi Hamrolowi godności
doctora honoris causa PK;
• powołania
Uczelni;

przewodniczącego

Rady

• opiniowania zasadności wystąpienia
z wnioskami o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
• przyznania odznaczeń PK;
• uruchomienia kierunków studiów: inżynieria i gospodarka wodna, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe;
• zniesienia studiów I i II stopnia na kierunku budownictwo, prowadzonych na
PK przez Wydział Inżynierii Środowiska
(od 1 października 2019 r. — Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki);

www.nasza.pk.edu.pl

• prowadzenia studiów na kierunkach:
energetyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, nanotechnologie i nanomateriały;
• efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria i gospodarka wodna
(o profilu ogólnoakademickim), prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; pojazdy samochodowe (o profilu ogólnoakademickim),
prowadzonego przez Wydział Mechaniczny; systemy i urządzenia przemysłowe (o profilu ogólnoakademickim), prowadzonego przez Wydział Mechaniczny;
• zasad
finansowania
PK w 2019 r.;

działalności

• zmian w wieloletnim planie inwestycji
PK w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na 2019 r.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 9 z 12 marca 2019 r.
dotyczące zmian w „Zarządzeniu w sprawie zasad zwrotu kosztów za okulary
korygujące wzrok podczas pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe”.
Zarządzenie nr 10 z 12 marca 2019 r. dotyczące zmian w zarządzeniu w sprawie
szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zarządzenie nr 11 z 14 marca 2019 r.
w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. utworzenia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 5 z 4 marca 2019 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r.
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Prof. Błażej Skoczeń przewodniczącym
Komisji Ewaluacji Nauki
Rozpoczął działalność nowy organ ustanowiony na podstawie przepisów „Ustawy
o szkolnictwie wyższym i nauce” — Komisja
Ewaluacji Nauki. W skład KEN weszło trzydziestu jeden uczonych, których minister
nauki i szkolnictwa wyższego powołał na
czteroletnią kadencję. Dwadzieścia cztery
osoby reprezentują poszczególne dziedziny nauki i sztuki; osoby te wybrano spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie i inne instytucje naukowe. Pozostałych
siedmiu członków to wskazane przez ministra osoby z doświadczeniem w zakresie
polityki naukowej. Pierwsze posiedzenie
KEN odbyło się 1 marca 2019 r. Przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki został
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń — wychowanek i pracownik Politechniki Krakowskiej.
*
Błażej Skoczeń urodził się 26 grudnia
1960 r. w Starym Sączu. W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej i w tym samym
roku podjął na PK pracę. W 1992 r. uzyskał
stopień doktorski na podstawie rozprawy
„Nonlinear elastic-plastic analysis and optimisation of bellows subiected to statical and cyclic loadings”. Była to pierwsza
rozprawa doktorska na Wydziale Mechanicznym PK napisana i obroniona w języku angielskim. W tym samym roku Błażej
Skoczeń został stażystą na Politechnice
Wiedeńskiej, a rok później odbył staż na
Politechnice w Toyohashi, w Japonii.
W 1994 r. odbył trzymiesięczny staż
w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie w ramach programu „Mobility” Unii Europejskiej, a następnie w latach 1995–2005 był pracownikiem
CERN. W latach 2000–2004 kierował jednym z zespołów pracujących nad projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC).
Dla tego największego instrumentu badawczego na świecie opracował m.in. unikalny
układ kompensacji termomechanicznej.
W 2002 r. prof. Błażej Skoczeń uzyskał habilitację na podstawie rozprawy
„Material and structural stability issues at
cryogenic temperatures. Application in the
structural design of accelerators for particle physics”. W 2006 r. pracował jako pro-
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Fot.: Jan Zych

fesor wizytujący we francuskim ośrodku
IFMA (Institute Français de Mécanique
Avancée) w Clermont-Ferrand. W latach
2007–2008 współpracując z Instytutem
Badań Ciężkich Jonów (GSI Helmholtzzentrum
für
Schwerionenforschung)
w Darmstadt, prof. Skoczeń uczestniczył
w pracach nad projektem zespołu akceleratorów cząstek elementarnych FAIR.
Od 2007 r. kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych na Politechnice Krakowskiej. W latach
2009–2017 na macierzystej uczelni pełnił
funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki
Stosowanej, a w latach 2013–2017 kierował Zakładem Mechaniki Ciał Stałych.
W 2008 r. otrzymał tytuł profesora, a stanowisko profesora zwyczajnego na PK objął
w 2010 r. Od 2012 r. jest członkiem Senatu
PK. Kierował pracami komitetu, który zorganizował obchody 70-lecia PK w 2015 r.
Od 2007 r. prof. Błażej Skoczeń jest
członkiem Komitetu Mechaniki PAN, przewodniczy Sekcji Mechaniki Materiałów, zaś
w 2016 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego komitetu. Od 2013 r. jest także członkiem
Komisji Nauk Technicznych PAU. Również
w 2013 r. został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W KEJN w latach 2016–2019 był przewodniczącym Komisji Nauk Ścisłych i Inżynierskich.
W skład Komisji Ewaluacji Nauki został
powołany w lutym 2019 r. Jest członkiem
rady naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych (od 2017 r.), a od roku bieżącego jest także członkiem Rady Kuratorów
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Wydziału Nauk Technicznych PAN. Jako
polski delegat od 2017 r. wchodzi w skład
Zgromadzenia Ogólnego i Rady Dyrektorów
Międzynarodowego Centrum Nauk o Mechanice (CISM) w Udine, we Włoszech. Na zaproszenie Wysokiej Rady ds. Ewaluacji Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (HCÉRES) w Paryżu
uczestniczy od 2016 r. w programie ewaluacji
jednostek naukowych we Francji.
Brał udział w wielu projektach o zasięgu
międzynarodowym, poza już wymienionymi takich, jak: EUROnu (EU) czy TIARA (EU).
Kierował wieloma projektami badawczymi
w Polsce. Jest członkiem komitetów naukowych wielu konferencji. Obecnie przewodniczy komitetowi organizacyjnemu Polskiego
Kongresu Mechaniki PCM-CMM 2019, zaplanowanemu na wrzesień br. w Krakowie.
Ponadto prof. Skoczeń wchodzi w skład
komitetów redakcyjnych dwóch czasopism
naukowych z listy JCR. W wydawnictwie
Springer jest redaktorem jednego z działów „Encyklopedii mechaniki ośrodków
ciągłych”. Wypromował siedmiu doktorów
nauk technicznych, w tym dwóch w roli
opiekuna CERN. Jest autorem ponad stu
pięćdziesięciu publikacji. Jego autorskie
monografie ukazały się w wydawnictwach
naukowych CERN, Politechniki Krakowskiej
i Springera.
Jako naukowiec prof. Błażej Skoczeń
jest specjalistą w dziedzinie mechaniki.
Jego prace badawcze koncentrują się na
mechanice i fizyce ciała stałego, a w szczególności na modelowaniu konstytutywnym materiałów w zakresie ekstremalnie
niskich temperatur.
*
Głównym zadaniem KEN będzie ocena
jakości instytucji naukowych, ocena, która nastąpi w 2021 r. Komisja zajmie się też
m.in.: ewaluacją kształcenia w szkołach
doktorskich, przygotowaniem projektów
wykazów wydawnictw naukowych oraz
czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych, a także przedstawianiem ministrowi
propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

(ps)
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Stefan Życzkowski objął funkcję przewodniczącego

Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej
rozpoczęła działalność
Politechnika Krakowska, jako jedna
z pierwszych uczelni w Krakowie, powołała do życia Radę Uczelni. Senat
PK wyboru jej członków dokonał 27 lutego
2019 r. Rada Uczelni PK na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się 14 marca
w Sali Senackiej. Członkowie rady spotkali
się z rektorem prof. Kazimierzem Kaziorem
i kanclerzem Leszkiem Bednarzem. Z rąk
rektora odebrali akty nominacyjne.
Obowiązek tworzenia rad przez uczelnie publiczne nałożyła ustawa „Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca
2018 r. Intencją było podniesienie jakości zarządzania w szkołach wyższych. Przyjmując
to rozwiązanie, wzorowano się na podobnych organach funkcjonujących z powodzeniem na wielu renomowanych uniwersytetach na świecie. Do ustawowych zadań
Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie
projektu strategii i projektu statutu uczelni,
monitorowanie zarządzania uczelnią, monitorowanie gospodarki finansowej (w tym
opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
zatwierdzanie sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzanie sprawozdania finansowego), a także
wskazywanie kandydatów na rektora.
Zgodnie z przepisami przejściowymi
Rada Uczelni PK w swym pierwszym, obecnym składzie będzie działać do 31 grudnia
2020 r. Następne kadencje rady trwać mają
cztery lata. Senat uczelni może wybrać sześciu lub ośmiu członków rady. Na Politechnice Krakowskiej, podobnie jak na innych
uczelniach (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim),
przyjęto wariant sześcioosobowy. Siódmym członkiem rady jest, obligatoryjnie,
przewodniczący samorządu studenckiego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni PK

— To historyczna chwila dla Politechniki
Krakowskiej — powiedział podczas uroczystego spotkania w Sali Senackiej rektor Jan
Kazior. — Rozpoczyna działalność trzeci najważniejszy, obok rektora i senatu, organ uczelni. W swym wystąpieniu rektor podkreślił, że
ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” postawiła przed Radą Uczelni odpowiedzialne zadania. Prof. Jan Kazior dodał też,
że uczelnia liczy na wsparcie członków rady
nie tylko w obszarach wyznaczonych przez
ustawę. — Mamy nadzieję, że Państwa wiedza
i doświadczenie będą dla nas cennym wsparciem także w innych działaniach na rzecz dalszego rozwoju uczelni, zwłaszcza prowadzenia
badań naukowych i kształcenia na wysokim
poziomie — powiedział rektor.
Podczas inauguracyjnego spotkania
Rady Uczelni PK omówiono sprawy organiza-

Członkowie Rady Uczelni (od lewej): Jacek Drabik, Jacek Pietraszek, Witold Szczypiński,
Stefan Życzkowski, Michał Kostrzewa, Stanisław Gaca, Jacek Jaśtal
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cyjne związane z działalnością tego nowego
organu. W trakcie dyskusji członkowie rady
interesowali się zasadami funkcjonowania
uczelni i zadaniami czekającymi ją w najbliższym czasie. Ze swego grona wybrali kandydata na przewodniczącego rady (zgodnie
z ustawą musiała to być osoba spoza społeczności PK). Wybór rady zatwierdził Senat
PK podczas posiedzenia 27 marca. Przewodniczącym Rady Uczelni PK został przedsiębiorca, promotor innowacyjnego przemysłu,
absolwent PK — Stefan Życzkowski.
Osoby wchodzące w skład Rady Uczelni
PK przedstawiamy na następnych stronach.

(ps, ms)
Zdjęcia: Jan Zych

Rektor PK Jan Kazior (z lewej) wręcza akt
nominacyjny przewodniczącemu Rady Uczelni
Stefanowi Życzkowskiemu
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Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej
CZŁONKOWIE SPOZA SPOŁECZNOŚCI UCZELNI
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Życzkowski
Prezes zarządu i właściciel firmy Astor
Od wczesnej młodości zainteresowany programowaniem komputerów i tworzeniem gier komputerowych, podjął studia na PK i ukończył Wydział Mechaniczny. Praktykę odbył w dziale części zamiennych
szwajcarskiej firmy Sulzer, produkującej silniki. Będąc
jeszcze na III roku studiów, założył wspólnie z bratem
(dziś profesorem UJ) firmę Astor, która zaczęła od stu
dolarów kapitału założycielskiego, by dojść obecnie
do poziomu osiemdziesięciu mln złotych rocznego
obrotu. Astor dostarcza nowoczesne technologie
w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Działalność swojej firmy Stefan Życzkowski traktuje jako misję unowocześnienia polskiej gospodarki, propagowania i kreowania w kraju przemysłu
4.0. W ramach utworzonej przez niego Akademii
„Astor” przeszkolonych zostało ponad jedenaście
tysięcy inżynierów. Poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii produkcji stara się
wpływać na wzrost efektywności i konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw. Jest członkiem Business
Centre Club. W 2012 r. został wpisany do „Złotej Księgi Wychowanków PK”.

Jacek Drabik
Prezes zarządu Motorola Solutions Systems Polska

Absolwent
Wydziału
Maszyn
Górniczych
i Hutniczych (obecnie: Wydział Inżynierii, Mechatroniki i Robotyki) Akademii Górniczo-Hutniczej.
W latach 1988–1991 pracował w AGH jako asystent.
Od 1991 r. w spółce RoboBAT-IGE jako inżynier informatyk, projektant systemów komputerowych
i szef projektu. W latach 1996–1999 był zastępcą

dyrektora generalnego IGE-SOFT. Jest dyrektorem
oddziału krakowsko-katowickiego Amerykańskiej
Izby Handlowej w Polsce i członkiem rady dyrektorów
AIH. Wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia
ASPIRE, należy do Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz Małopolskiej Rady Gospodarczej.

Witold Szczypiński
Wiceprezes zarządu Grupy Azoty
Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji na Politechnice Śląskiej. Z Zakładami Azotowymi w Tarnowie związał się w 1979 r. i pracował na wielu różnych
stanowiskach. W zarządzie Grupy Azoty odpowiada za integrację produkcji, segment agro, segment
tworzyw i segment syntez organicznych. Był m.in.:
członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN (2011–2015), członkiem Komitetu Sterującego
strategicznego programu badań naukowych i prac
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rozwojowych „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(2012–2015), członkiem Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu (2011–2015), przewodniczącym Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007–2010). Jest autorem lub współautorem prawie czterdziestu wdrożonych, specjalistycznych projektów racjonalizatorskich,
w tym sześciu objętych ochroną patentową.
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CZŁONKOWIE NALEŻĄCY DO SPOŁECZNOŚCI UCZELNI
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
Dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu PK
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego
PK. Członek Senatu PK, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii
Lądowej PK. Uczestniczył w realizacji czternastu
grantów badawczych, w tym sześciu jako kierownik; autor i współautor ponad stu dwudziestu publikacji naukowych oraz opracowań eksperckich
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Ministerstwa Infrastruktury. Jest członkiem Rady Programowej ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej Miasta Krakowa. Przewodniczy
Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, jest członkiem Komisji
Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie. Należy do
dwóch grup roboczych Forschungsgesellschaft für
das Straßenwesen w Niemczech.

Dr hab. Jacek Jaśtal
Dyrektor Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii PK
Absolwent Wydziału Mechanicznego PK i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
gdzie również obronił doktorat. Stopień doktora
habilitowanego uzyskał na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W USA odbył szkolenie dla wydawców i redaktorów wydawnictw naukowych, prowadzone pod
auspicjami American Assotiation of University
Presses. Członek Senatu PK, przewodniczący

Senackiej Komisji Etyki oraz członek Senackiej
Komisji ds. Rozwoju Kadry. Członek komisji rektorskich, m.in. ds. oceny pracowników PK i przygotowania statutu PK. Kieruje Zakładem Filozofii,
Etyki i Socjologii na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki PK. Prowadził badania na Universität
zu Köln oraz Freie Universität Berlin. Jest autorem
trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów
naukowych z zakresu filozofii i socjologii.

Dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej PK
Absolwent Wydziału Mechanicznego PK. Ukończył
studia podyplomowe w Szkole Biznesu PK i Central
Connecticut State University (USA). Rzecznik dyscyplinarny PK ds. studentów, kierownik Zakładu
Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym PK. Kierownik i wykonawca grantów naukowo-badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz projektów POIG. Autor ponad stu publikacji naukowych. Audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Metod
Komputerowych Mechaniki oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Michał Kostrzewa
Przewodniczący Samorządu Studenckiego PK

Student kierunku biotechnologia na Wydziale
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Członek
Senatu PK. Jest członkiem Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Był
członkiem prezydium Forum Uczelni Technicznych

www.nasza.pk.edu.pl

w kadencji 2018. W latach 2015–2017 wchodził
w skład Rady Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK.

Zdjęcia: Jan Zych
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Dr hab. Monika Bogdanowska
małopolskim konserwatorem
zabytków
Na wniosek Magdaleny Gawin, wiceminister kultury i generalnego konserwatora
zabytków, wojewoda małopolski Piotr
Ćwik powołał na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Monikę Bogdanowską. Związana od
wielu lat z Politechniką Krakowską dr hab.
Monika Bogdanowska odebrała nominację
12 marca 2019 r.
Urodzona 30 lipca 1962 r. w Krakowie,
po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Krakowie. W 1982 r. zdała maturę i obroniła pracę dyplomową,
otrzymując stopień technika-konserwatora.
W tym samym roku podjęła studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wybrała
specjalizację konserwacja rzeźby. Studia
ukończyła w 1987 r., a w roku następnym
obroniła pracę dyplomową, uzyskując
stopień magistra sztuki w zakresie konserwacji rzeźby. Tematem pracy dyplomowej była konserwacja gotyckiej rzeźby
kamiennej Matki Boskiej Tronującej ze
Staromieścia.
W latach 1987–1993 Monika Bogdanowska była zatrudniona w Pracowni
Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Dzieł
Sztuki ASP w Krakowie. W 1993 r. podjęła
studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w zakresie
konserwacji zabytków urbanistyki i architektury, a w latach 1995–1998 na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie translatoryki.
W 1998 r. została zatrudniona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Samodzielnym Zakładzie Malarstwa, Rysunku i Rzeźby. Na PK w 2005 r.
obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską
„Neogotycki budynek uniwersytecki —
dzieło epoki oraz obiekt współczesnych
działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, uzyskując
stopień doktora nauk technicznych. Promotorem był dr hab. inż. arch. Zbigniew
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Białkiewicz. Jako pracownik naukowy
WA PK zajmowała się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą teorią konserwacji, co znalazło odbicie w wielu jej
publikacjach.
W 2010 r. ukończyła projekt badawczy poświęcony opracowaniu nowego
schematu słownika dwujęzycznego,
na bazie którego zbudowany zostanie
polsko-angielski słownik konserwacji
i restauracji dzieł sztuki — konserwacja
malarstwa. Publikacja, będąca efektem
tej pracy, stała się rozprawą habilitacyjną
Moniki Bogdanowskiej. Stopień doktora
habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie konserwacja-restauracja dzieł sztuki, uzyskała
w 2012 r. w wyniku postępowania habilitacyjnego na Wydziale Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.
Od 2008 r. należy do Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, obecnie
jest członkiem prezydium. Od 2009 r. jest
członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jest też przedstawicielem Politechniki Krakowskiej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
— Urodziłam się i przez całe życie
mieszkam w Krakowie, w mieście uznanym
za jedno z najważniejszych dla polskiego
dziedzictwa historycznego i narodowego
— mówi Monika Bogdanowska. — Wychowałam się w rodzinie, w której zaangażowanie społeczne było zwykłą obywatelską powinnością, a kwestie związane
z ratowaniem i ochroną zabytków, z uwagi
na wykształcenie i zawody moich Rodziców, były tematem codziennych rozmów.
Fakt ten wpłynął nie tylko na wybór mojej
drogi zawodowej, realizowanych pasji, ale
też trwałe zaangażowanie w działalność
organizacji społecznych, działających dla
dobra miasta i ochrony zabytków. Już na
studiach przystąpiłam do Obywatelskiego
Komitetu Ratowania Krakowa, a w latach
2007–2012, jako przewodnicząca Komisji
Opieki nad Cmentarzami Krakowa OKRK,
zajmowałam się coroczną organizacją
kwest na ratowanie krakowskich nekropolii.
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Fot.: Jan Zych

Przez wiele lat pracowała jako konserwator, poznając praktyczną stronę zawodu
— zarówno w zakresie robót na rusztowaniu, jak i przygotowania ofert, dokumentacji konserwatorskich czy ekspertyz. Zagadnienia praktyczne łączyła z teoretycznymi
oraz z działalnością społeczną. Zebrane
doświadczenia stały się podstawą ukształtowania jej wizji ochrony dziedzictwa.
O wizji tej mówi:
— Jednym z kluczowych wyzwań, jakie współczesność stawia przed służbami
konserwatorskimi, jest współpraca ze społeczeństwem, wyrobienie przekonania, że zabytki i obiekty historii warto i należy chronić,
że są one ważnym elementem kształtowania tożsamości miejsc i przestrzeni publicznych, że ich ochrona wpływa pozytywnie
na lokalne społeczności. To ogromny i zaniedbany obszar. Bez społecznego wsparcia
i energii działalność służb konserwatorskich
natrafia na trudności, brak akceptacji i zrozumienia.
Na stanowisku małopolskiego konserwatora zabytków dr hab. Monika Bogdanowska zastąpiła dr Anetę Borowik, która
zrezygnowała z funkcji po niespełna trzech
miesiącach. Wcześniej konserwatorem wojewódzkim był prof. Andrzej Wyżykowski,
również długoletni pracownik Politechniki
Krakowskiej.
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Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK
na czele NASK
Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał
15 lutego na stanowisko dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
dr. hab. inż. Jacka Leśkowa, prof. PK, wcześniej pełniącego w NASK funkcję zastępcy
dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych.
Jacek Leśkow urodził się 1 listopada
1959 r. we Wrocławiu, gdzie uczęszczał do
XI Liceum Ogólnokształcącego. Doktorat
obronił w 1987 r. w Instytucie Matematyki
PAN. Habilitację uzyskał w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat
pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Santa Barbara (USA), gdzie był dyrektorem
Laboratorium Konsultingu w Departamencie
Statystyki. W Wyższej Szkole Biznesu — National Louis University w Nowym Sączu sprawował funkcję prorektora ds. naukowych.
Obecnie jest pracownikiem Instytutu Teleinformatyki na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Przez siedem lat dr hab. Jacek Leśkow
był członkiem Komitetu Monitorującego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego. Przez dwa
lata należał do Komitetu Doradców przy
Ambasadzie USA w Warszawie. W pracy
naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygna-

łów. Czas wolny chętnie poświęca na górskie wędrówki. Lubi też posłuchać jazzu.
NASK głównie zajmuje się działaniami związanymi z bezpieczeństwem
Internetu. Po objęciu stanowiska dyrektora dr hab. Jacek Leśkow powiedział:
— Swoją pracę w Instytucie widzę przede
wszystkim jako służbę. Misją NASK jako
Państwowego Instytutu Badawczego
jest realizowanie strategicznie ważnych
dla państwa polskiego projektów. To zadanie dla nas wszystkich. Chcę dołożyć
wszelkich starań, aby Grupa NASK dobrze
wypełniła swoją misję. Jacek Leśkow
podkreślił w swojej wypowiedzi, że za
istotny kierunek rozwoju uważa współpracę NASK z partnerami zagranicznymi
w obszarze usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i w sektorze prac badawczo-rozwojowych, szczególnie związanych
ze sztuczną inteligencją.
					(R.)

Duże zainteresowanie młodzieży ofertą uczelni

Dzień otwarty Politechniki
Z ofertą edukacyjną Politechniki Krakowskiej można było się zapoznać podczas dnia
otwartego uczelni 20 marca 2019 r. Główna
prezentacja uczelni odbyła się w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.
W budynku Galerii „Gil” na młodzież
szkół średnich czekali pracownicy i studenci PK informujący m.in. o zasadach
naboru, toku studiów, stypendiach, a także o perspektywach otrzymania po studiach pracy. Poszczególne wydziały zaprosiły do zwiedzenia swoich obiektów.
Uczniowie mogli poczuć się jak studenci,
bowiem specjalnie dla nich w „Kotłowni”
wykład „Cała prawda o smogu” wygłosił
dr hab. Tomasz Ściężor z Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
Dzień otwarty PK od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób, które
mierzą się z decyzją o wyborze studiów
i swe losy chciałyby związać z Politechniką.

(R.)
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK
W piątek 1 marca 2019 r. w Sali Senackiej
odbyła się uroczystość promocji. W obecności władz uczelni, dziekanów i opiekunów naukowych promowani doktorzy habilitowani i doktorzy otrzymali dyplomy
poświadczające uzyskanie stopnia nauko-

Najwięcej, bo aż po trzy postępowania habilitacyjne przeprowadzono na Wydziale
Architektury i Wydziale Inżynierii Lądowej.
Grono młodych doktorów powiększyło się we wspomnianym czasie aż o dwadzieścia osób. Połowa z nich to architekci

powiedzialnych funkcji organizacyjnych
z aktywnością w zakresie nauki i rozwoju
kadry. Tym razem wśród promotorów zakończonych rozpraw doktorskich znaleźli
się także dwaj inni dziekani — dziekan Wydziału Architektury prof. Jacek Gyurkovich

Doktorzy habilitowani

Janusz
Bohatkiewicz
WIL

Grzegorz
Filo
WM

Michał
Krupa
WA

Stanisław
Kudła
WIiTCh

Agnieszka
Lechowska
WIŚ

Teresa
Stryszewska
WIL

Tomasz
Ściężor
WIŚ

Mariusz
Twardowski
WA

Matylda
Wdowiarz-Bilska
WA

K rzysztof

wego. Zanim to nastąpiło, zgromadzeni
mieli okazję zapoznać się z sylwetkami
wszystkich promowanych. Dziekani właściwych wydziałów przybliżyli przebieg kariery zawodowej oraz zakres zainteresowań
naukowych i pozanaukowych kandydatów.
Od ostatniej promocji w czerwcu
2018 r. na Politechnice Krakowskiej przybyło dziesięciu doktorów habilitowanych,
z których ośmiu pracuje na naszej uczelni.

12

i urbaniści, którzy swoje rozprawy doktorskie obronili na Wydziale Architektury.
W gronie odbierających dyplom doktora
znalazła się jedna osoba niepolskojęzyczna — Iranka, dr Termeh Darvishzad, która
doktorat obroniła na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej. Warto zaznaczyć, że promotorem w tym przewodzie
był dziekan wydziału prof. Dariusz Bogdał.
Nie był to jedyny przykład łączenia od-
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Zima
WIL

oraz dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
prof. Andrzej Szarata, a także obecny przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów, były rektor Politechniki Krakowskiej, od niedawna doctor honoris causa
Politechniki Świętokrzyskiej — prof. Kazimierz Furtak.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał rektor prof. Jan Kazior. Doceniając trud
i wysiłek, jaki każdy promowany musiał
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Doktorzy

Krystian
Birr
WIL

Kamil
Biskup
WA

Termeh
Darvishzad
WIiTCh

Joanna
Dudek
WA

Joanna
Figurska-Dudek
WA

Dawid
Kisała
WIL

Paweł
Kisiel
WIL

Magdalena
Machno
WM

Karol
Majewski
WM

Joanna
Malczewska
WA

Tomasz
Moskal
WA

Jakub
Mrozowski
WA

Magdalena
Ociepka-Miśkowiec
WA

Marcin
Pilarczyk
WM

Wojciech Józef
Spyrka
WA

Jakub
Tabin
WM

Łukasz
Tkaczyk
WIL

Paulina
Tota
WA

Beata
Walicka-Góral
WA

Anna
Zastawna-Rumin
WIL

włożyć w osiągnięcie wyznaczonego celu,
zwrócił uwagę na konieczność ciągłego
rozwoju. — By się rozwijać, musimy wciąż
stawiać sobie wymagania. Jest to szczególnie ważne w obliczu zachodzących w szkolnictwie wyższym i nauce zmian — zaznaczył. Zwrócił też uwagę, że żaden sukces
nie byłby możliwy bez wsparcia bliskich
osób. Z satysfakcją zauważył, że znaczą-

www.nasza.pk.edu.pl

ca część obecnych w sali promotorów to
młodzi, samodzielni pracownicy naukowi,
którzy całkiem niedawno, podczas podobnej uroczystości odbierali swoje dyplomy
doktora habilitowanego: — Niezwykle
cieszy mnie, że tak wielu z Was wzięło sobie
do serca powtarzany tutaj często apel o zapewnienie dalszego rozwoju nauki! Dziękuję wszystkim promotorom za wskazywanie

drogi kolejnym pokoleniom naukowców!
— podkreślił rektor, po czym podziękował
wszystkim za przybycie.
Po zakończeniu uroczystości był czas
na gratulacje, zdjęcia i wpis do pamiątkowej księgi.

Zdjęcia: Jan Zych
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PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Katarzyna Gorazda
Urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim
w 1976 r. W 2000 r. ukończyła technologię
chemiczną na Politechnice Krakowskiej,
uzyskując tytułu magistra inżyniera. Swoją
edukację uzupełniała na studiach podyplomowych, organizowanych przez Politechnikę Krakowską (międzynarodowy system
zapewniania jakości w zakładach przemysłowych według norm ISO 9000 oraz zarządzanie środowiskowe — ISO 14000) oraz
Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie (menedżer badań naukowych i prac
rozwojowych). W latach 2001–2004 była
słuchaczką Międzynarodowego Studium
Doktoranckiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała
w 2004 r., broniąc pracy pt. „Badania nad
odzyskiem fosforu z osadów powstałych
w wyniku symultanicznego oczyszczania
ścieków komunalnych z użyciem siarczanu(VI) żelaza(III) jako czynnika strącającego
związki fosforu”. W 2019 r. Rada Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej nadała
jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie
technologia chemiczna. Osiągnięciem naukowym, stanowiącym podstawę postępowania habilitacyjnego, był cykl publikacji
objętych wspólnym tytułem: „Czystsze innowacje w wytwarzaniu soli fosforowych”.
Od 2004 r. jest zatrudniona na Politechnice Krakowskiej. Na stanowisku adiunkta
naukowo-dydaktycznego pracuje od 2008 r.
Zainteresowania naukowe rozwijała już w czasie studiów na Wydziale
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Inżynierii i Technologii Chemicznej
PK — w ramach studenckiego koła naukowego oraz współpracując z firmą audytorską, wdrażającą systemy ISO i HACCP. Jej
badania dotyczą przede wszystkim możliwości zmniejszenia obciążenia środowiska produkcją przemysłową, a w szczególności produkcją związków fosforu. Jedna
z metod zapobiegania takiemu oddziaływaniu — obok właściwego zarządzania,
redukcji zanieczyszczeń u źródła ich powstawania, recyklingu odpadów czy wykorzystania surowców odnawialnych — to
czystsze innowacje technologiczne, realizujące koncepcję zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym.
W swoim dorobku ma 105 publikacji
w czasopismach i monografiach (48 indeksowanych w JCR), 88 wystąpień konferencyjnych (komunikaty i postery), 7 patentów.
Indeks Hirscha według bazy Web of Science
wynosi 7. Była wykonawcą w 8 projektach
badawczych, 3 kierowała. Współorganizowała 6 konferencji naukowych.
Badania, które prowadziła w związku
z pracą doktorską, były ukierunkowane na
odzyskiwanie związków fosforu z popiołów
po spaleniu osadów ściekowych (preparowano je w laboratoryjnym piecu obrotowym
i wykorzystywano do produkcji fosforanów
wapnia). Wypracowana i przedstawiona
w pracy doktorskiej koncepcja technologiczna została rozwinięta i wykorzystana do produkcji nawozów wieloskładnikowych z popiołów powstających w stacjach termicznej
utylizacji osadów ściekowych na terenie
kraju. Prace, których efektem jest gotowa
do wdrożenia technologia PolFerAsh, były finansowane w ramach projektu badawczego
NCBiR oraz projektu PK „Inkubator Innowacyjności +”. Technologia znalazła się w finale
konkursu Agencji Rozwoju Przemysłu oraz
Grupy Azoty PUŁAWY — Innovation Pitch.
Odzyskiwanie fosforu z popiołów powstających po spaleniu osadów ściekowych stało
się tematem 64 artykułów, które zamieściła
w czasopismach międzynarodowych lub
krajowych (24 z nich ukazały się w czasopismach z bazy JCR). Ponadto opracowane rozwiązania są przedmiotem 2 patentów i jednego zgłoszenia patentowego.
Poszukiwanie alternatywnych surowców fosforowych, znajdujące się też w polu
zainteresowań podmiotów gospodarczych,
skłoniło dr hab. inż. Katarzynę Gorazdę
do rozszerzenia zakresu badań. Zajęła się
badaniem odpadów przemysłowych, powstających podczas produkcji związków
fosforu, takich jak trójpolifosforan sodu
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(TPFS) i zmodyfikowała dotychczasowy proces technologiczny, tak by zminimalizować
ilość odpadów kierowanych na składowisko, poprawić jakość uzyskiwanych produktów, obniżyć zużycie energii w procesach
jednostkowych oraz zastosować surowce alternatywne w produkcji (np. miazgę
kostną). Prace badawcze dotyczące czystych innowacji w technologii wytwarzania
TPFS i zagadnień z nią związanych stały się
osnową 27 artykułów (w tym 19 indeksowanych w bazie JCR) oraz 5 patentów.
Problemy z rosnącą ilością osadów ściekowych oraz ograniczonymi możliwościami
ich bezpośredniego zagospodarowania,
w tym również termicznej utylizacji, przyczyniły się do tego, że podjęła badania nad
technologią produkcji nawozów mineralno-organicznych. Dzięki stażom z zakresu biotechnologii stosowanej na Uniwersytecie
Westminster w Londynie, uczelni posiadającej bogate zaplecze badawcze fermentacji
i hodowli bakteryjnej, zdobyła doświadczenie w technologii wytwarzania polihydroksyalkanianów (PHAs) z odnawialnych
surowców. Zajmowała się zastosowaniem
PHAs do otoczkowania nawozów wolno
działających typu CRF (Controlled Release
Fertilizers) oraz SRF (Slow Release Fertilizers)
oraz jako nośników substancji biogennych.
Opracowane z jej udziałem rozwiązania technologiczne, objęte ochroną patentową, stanowią kompleksową, innowacyjną ofertę technologiczną dla przemysłu
oraz producentów. Wiążą dbałość o środowisko z aspektami technicznymi i finansowymi. Znalazły one uznanie na krajowych
i światowych wystawach wynalazków, zdobywając 16 nagród.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi
zajęcia i wykłady dla studentów kierunku
technologia chemiczna, nanotechnologia, biotechnologia, innovative chemical
technologies oraz dla słuchaczy Programu
Erasmus na PK. Sprawowała opiekę naukową nad studentami i doktorantami — była
promotorem 33 prac magisterskich oraz
promotorem pomocniczym 4 prac doktorskich. Uczestniczy w rozwoju i promocji
WIiTCh, opracowując nowe kursy dydaktyczne w języku polskim oraz angielskim.
Była członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, obecnie zasiada
w Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
Należy do Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego.
Bardzo lubi podróże, koncerty muzyczne i jazdę na nartach.
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Bożena Tyliszczak
Urodziła się w 1982 r. w Wadowicach.
W 2001 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej (specjalność: chemia i technologia tworzyw sztucznych). W 2006 r.
podjęła studia doktoranckie na tym wydziale, a w 2010 r. obroniła pracę doktorską pt. „Otrzymywanie, struktura i właściwości hydrożeli akrylowych, zdolnych
do kontrolowanego uwalniania nawozów
mineralnych”. (Promotorem pracy był
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski).
Zaproponowane w doktoracie rozwiązanie zostało wyróżnione przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej (grant w Programie „Ventures”, projekt pt. „Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno-nieorganiczne o kontrolowanym działaniu CRF”). W lutym 2019 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
PK nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
technologia chemiczna. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowił cykl
9 publikacji pt. „Matryce hydrożelowe na
bazie chitozanu”.
Obecnie jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów PK. Prowadzi interdyscyplinarne badania związane z technologią chemiczną, inżynierią materiałową,
nanotechnologią oraz biotechnologią.
Jej prace mają znaczenie poznawcze oraz
praktyczne zastosowanie.
W dorobku ma: 225 publikacji w czasopismach naukowych (w tym 36 w indeksowanych w bazie JCR), 19 referatów konferencyjnych; 96 wynalazków oraz wzorów
użytkowych i przemysłowych. Jest współautorką 4 patentów krajowych oraz współautorką kolejnych 8 zgłoszeń. Indeks Hirscha
według Web of Science wynosi 8. Zrealizowała 8 projektów badawczych, 3 kierowała
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(program FNP „Ventures”; program MNISW
„Iuventus Plus” oraz program NCBiR „Lider”).
Uczestniczyła w 142 konferencjach, zasiadała
w komitetach organizacyjnych i naukowych
50 konferencji.
Brała udział w wielu szkoleniach i stażach z zakresu organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich, wzmocnienia współpracy nauka
— biznes oraz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw typu spin off, m.in. na
Uniwersytecie Stanforda w USA (III edycja
programu MNiSW „Top 500 Innovators.
Science — Management — Commercialization”, 2013 r.) i na University of Strathclyde
w Glasgow, w Anglii (II edycja programu
FNP „Skills — Mentoring”; od października
2014 r. do maja 2015 r.). W 2015 r. odbyła staż
naukowy na Uniwersytecie Weterynarii
i Nauk Farmaceutycznych w Brnie, na Słowacji i wzięła udział w szkoleniu z zakresu
energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu
łupkowego, zorganizowanym we Francji
przez CEA (French Atomic Energy and
Alternative
Energies
Commission)
i INSTN (French National Institute for Nuclear Science and Technology).
Za osiągnięcia w pracy naukowej była
wielokrotnie nagradzana i wyróżniania.
W trakcie studiów doktoranckich przyznano jej stypendium naukowe Miasta
Krakowa i Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” (2007/2008), a także
Małopolskie Stypendium Doktoranckie
(2008/2009). Jako młody naukowiec ze
stopniem doktora dwukrotnie uzyskała
stypendium w ramach projektu „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej — najwyższej jakości
dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” (2011 r. i 2013 r.). W 2013 r. została
laureatką II edycji Konkursu „Wiedza z Pasją
— Promujemy Młodych Naukowców”, zorganizowanego przez Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce oraz II edycji
konkursu Centrum Transferu Technologii
PK „Młody Naukowiec — Kreator Rzeczywistości Gospodarczej”. W 2014 r. minister
nauki i szkolnictwa wyższego przyznał jej
stypendium przeznaczone dla wybitnych
młodych naukowców.
Doceniano ją także w środowisku wynalazców. Otrzymała ponad 100 nagród
i wyróżnień, prezentując swoje rozwiązania
m.in. na wystawach i targach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Paryżu, Seulu, Norymberdze, Pradze i Moskwie. Za promocję
wynalazków na arenie międzynarodowej
minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznawał jej kilkakrotnie nagrody i dyplomy
(2008, 2012–2016, 2018). Może się poszczycić Medalem Honorowym Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im.
Tadeusza Sendzimira (2015 r.) oraz nagrodą

Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) — „Medal for Inventors OMPI”
(2016 r.). W ubiegłym roku Prezes Rady Ministrów odznaczył ją odznaką honorową „Za
Zasługi dla Wynalazczości”.
Działa na forum ogólnym — w latach
2013–2015 oraz 2015–2017 była członkiem Rady Młodych Naukowców, organu
doradczego ministra nauki i szkolnictwa
wyższego; a w latach 2014–2017 pełniła funkcję społecznego doradcy Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W MNiSW była członkiem zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (2015–2016), od 2015 r. jest
członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. Programu „Mobilność Plus”. Ponadto włącza się w prace gremiów doradczych — od 2014 r. Grupy Roboczej
ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
(„KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne
procesy, bioprodukty i produkty chemii
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska”), a od 2015 r. także Grupy Roboczej
ds. Regionalnej Strategii Innowacji „Chemia”. W 2018 r. została członkiem zespołu
ds. ewaluacji ex-ante przy Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju.
Uczestniczyła w pracach wielu zespołów eksperckich m.in.: Czech Science Foundation, Ministerstwa Młodzieży, Edukacji
i Sportu Republiki Czeskiej, Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Rozwoju
RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego,
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie i Centrum Projektów
Polska Cyfrowa.
Dużą wagę przywiązuje do roli kobiet
w nauce. Od 2015 r. jest mentorką w pierwszym w Polsce programie mentoringu kobiecego w branży technologicznej i nauce
„Lean in STEM”. Podobną rolę pełni od
2017 r. w prowadzonym z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Stowarzyszenia TOP500 Innovators programie
„Girls go start-up! Academy”, a od tego roku
w programie TopMinds.
Sama odnosiła też sukcesy jako opiekun naukowy projektów badawczych
studentek z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK — inż. Sonia Kudłacik i mgr inż. Anna Drabczyk zostały
laureatkami zorganizowanego przez tygodnik „Wprost” konkursu „Młodzi Zdolni
2016 — Mój pomysł dla Polski”, a w 2018 r.
wraz z inż. Magdaleną Głąb opracowały
technologię otrzymywania innowacyjnych opatrunków hydrożelowych III generacji na bazie chitozanu, nagrodzoną podczas Konkursu Kół Naukowych KoKoN.
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Wojciech Drozd
Urodził się 28 maja 1968 r. w Tarnobrzegu.
W 1988 r. ukończył tamtejsze Technikum
Elektryczne w Zespole Szkół Górniczych
i zdobył tytuł technika elektryka. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1994 r., po złożeniu egzaminu
dyplomowego i obronie pracy pt. „Analiza techniczno-ekonomiczna koparek
jednonaczyniowych,
samojezdnych”.
Promotorem pracy magisterskiej był
prof. dr hab. inż. Bogdan Cyunel. W latach
1992–1994 był również słuchaczem Studium Pedagogiki i Psychologii PK. Pracę
końcową pt. „Zagrożenia dla osób w wieku
rozwojowym” napisał i obronił pod okiem
dr inż. Władysławy M. Francuz. Świadectwo ukończenia tego studium dało mu
uprawnienia do pracy dydaktycznej.
Od wczesnej młodości uprawiał
koszykówkę. Występował w barwach
II-ligowego Klubu Sportowego „Siarka”
Tarnobrzeg. W czasie studiów z drużyną Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego PK, pod wodzą trenera mgr. Wojciecha Radzikowskiego, zdobył w 1992 r. brązowy medal Akademickich
Mistrzostw Polski w Piłce Koszykowej.
W latach 1992–1994 pełnił funkcję prezesa
Klubu Uczelnianego AZS PK.
Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej PK odbył w latach
1994–1998. Jego opiekunem naukowym
był prof. dr hab. inż. Bogdan Cyunel.
W 1998 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Technologii i Organizacji
Budownictwa PK (obecnie Instytut Zarządzania w Budownictwie), a od 2008 r. jest
adiunktem naukowo-dydaktycznym. Pracuje w Zakładzie Technologii i Organizacji
Budownictwa tego instytutu. W latach
2012–2017 był ponadto zatrudniony jako
adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze
Nieruchomości i Ubezpieczeń Małopolskiej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
w Zakładzie Inwestycji i Nieruchomości
Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki
w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.
Jego naukowo-badawcze prace dotyczą inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Prowadził badania i wykonywał
analizy, których tematem były wybrane
problemy technologii i organizacji robót
budowlanych, w tym remontowych, kierowanie nimi i bezpieczna realizacja. To
ostatnie zagadnienie zdominowało jego
naukowe zainteresowania. Poświęcił mu
m.in. rozprawę doktorską pt. „Warunki
bezpieczeństwa pracy i ich wpływ na
koszty realizacji procesów budowlanych”.
Na jej podstawie otrzymał w 2007 r. na
Wydziale Inżynierii Lądowej PK stopień
doktora nauk technicznych. Promotorem był dr hab. inż. Janusz Biernacki,
prof. PK. Stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo nadała mu 20 lutego 2019 r. również Rada Wydziału Inżynierii Lądowej
PK na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedstawionego osiągnięcia naukowego — monografii pt. „Badania cech
terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych”.
Dorobek publikacyjny dr. hab. inż. Wojciecha Drozda obejmuje 66 prac naukowych (51 samodzielnych), m.in.:
monografię habilitacyjną, 2 artykuły
w czasopismach z bazy JCR, 5 rozdziałów w monografiach naukowych, 7 artykułów w czasopismach zagranicznych,
nieuwzględnionych w bazie JCR, 30 artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, 29 referatów konferencyjnych,
2 artykuły w czasopismach branżowych.

W latach 2010–2018 uczestniczył
w organizacji Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżyniera Przedsięwzięć Budowlanych” oraz konferencji naukowych
KILiW PAN oraz PZiTB.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy
kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (od 2008 r.) oraz
audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Na uczelni pełni wiele funkcji: jest
członkiem Rady Wydziału Inżynierii Lądowej (kadencja 2016–2020), Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów
ukończenia studiów I i II stopnia (od
2017 r.) oraz kolegium Instytutu Zarządzania w Budownictwie. Koordynuje
współpracę WIL PK z przedsiębiorstwami: Peri Polska, Knauf Bełchatów,
FAKRO oraz Kaprin.
Prowadzi zajęcia głównie dla studentów budownictwa PK, przedmioty
takie, jak: technologia robót budowlanych i remontowych; technologia
remontów i modernizacji; technologia, organizacja i mechanizacja robót
budowlanych; technologia konstrukcji
sprężonych i prefabrykowanych; rozwiązania materiałowo-technologiczne
robót budowlanych; organizacja, kierowanie budową i bhp oraz zarządzanie
jakością i bezpieczeństwem. Od 2008 r.
organizuje obligatoryjne dla rozpoczynających studia na WIL PK „podstawowe
instruktaże bhp” i jest wykładowcą na
tych kursach.
Jest twórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie”. W latach 2009–2013 koordynował
cykliczne szkolenia dotyczące monitorowania i prewencji stanu bhp w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kosztorysowania
robót budowlanych (projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa”, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Prywatnie: jest żonaty, ma dwoje dzieci
— córkę i syna, a sport, góry i podróże to
jego hobby.

dystów Programu Erasmus + (projekty z przedmiotu Research project). Na
WIiTCh PK wypromowała 44 inżynierów
oraz 23 magistrów.
Jest laureatką plebiscytu Krakowianin
Roku 2014, otrzymała wyróżnienie w kategorii „nauka”. W 2018 r. wraz z dr hab. inż.
Agnieszką Sobczak-Kupiec zdobyła wyróżnienie w IX Konkursie „Sukces Pisany

Szminką — Bizneswoman Roku” w kategorii „nauka i biznes”.
Jej pasją jest bieganie, nurkowanie,
strzelectwo sportowe oraz triathlon.
W 2018 r. zdobyła Koronę Półmaratonów
Polskich, a od 2018 r. jest członkinią Krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer”.
W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem oraz memetyką.

(dokończenie ze s. 15)

Jako nauczyciel akademicki PK prowadzi zajęcia dla studentów kierunków:
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa oraz biotechnologia.
Uczestniczy w pracach Koła Naukowego
Chemików. Jest opiekunem naukowym
studentów realizujących prace badawcze w Zespole Technologii Produktów
Pochodzenia Naturalnego oraz stypen-
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Tomasz Ściężor
Urodził się 6 lipca 1964 r. w Krakowie.
W latach 1979–1983 uczęszczał do klasy
matematyczno-fizycznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego
w Krakowie. W 1988 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując
na podstawie pracy pt. „Badanie kinetyki
przemian fazowych w stopie Cu25%-Mn”
tytuł magistra fizyki. W 1987 r. został członkiem grupy, która badała skutki skażenia
promieniotwórczego Małopolski długożyciowymi izotopami po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Efektem tych
badań była publikacja w renomowanym
czasopiśmie „Acta Physica Polonica” oraz
nagroda zespołowa III stopnia, przyznana
przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Był to pierwszy w historii UJ przypadek nagrodzenia studentów nagrodą
ministerialną.
W latach 1988–1989 pracował jako
asystent stażysta w Zakładzie Fizyki Ciała
Stałego Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. W 1989 r. rozpoczął na tym
wydziale studia doktoranckie. Zajmował
się pionierskimi badaniami wpływu parametrów fizykochemicznych nadprzewodników
wysokotemperaturowych
na ich właściwości magnetyczne.
W 1995 r. obronił pracę doktorską
pt. „Wpływ ziarnistości na właściwości magnetyczne nadprzewodników
wysokotemperaturowych” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
W latach 1993–1994 był kierownikiem
jednego z podzespołów multidyscyplinarnej grupy badawczej, określającej naturę tzw. zdarzenia jerzmanowickiego
z 14 stycznia 1993 r.
Od 1996 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Wodociągów,
Kanalizacji i Monitoringu Środowiska na
Politechnice Krakowskiej. Od 2003 r. prowadzi pionierskie w Polsce badania nad
zjawiskiem zanieczyszczenia świetlnego, głównie w aspekcie negatywnego
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wpływu wadliwego, sztucznego oświetlenia na środowisko naturalne. W latach
2004–2006 opracował nowatorską metodę określania jasności nocnego, bezchmurnego nieba na podstawie obserwacji komet. Prezentująca ją publikacja,
wydana w 2006 r., była pierwszą pracą naukową w Polsce poświęconą zagadnieniu
zanieczyszczenia świetlnego.
W 2008 r. z jego inicjatywy powstała
na Politechnice Krakowskiej grupa badawcza, przekształcona w 2015 r. w Pracownię
Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego. Pracownia zajmuje się badaniami nad
sztuczną łuną niebieską nie tylko w aspekcie astronomicznym, lecz również ekologicznym. W 2010 r. pod jego kierunkiem
zrealizowany został projekt badawczy
pt. „Określenie zmian zanieczyszczenia
świetlnego nocnego nieba dla dużego
miasta na przykładzie Krakowa oraz próba określenia jego korelacji z zanieczyszczeniami atmosfery aerozolami i pyłami
zawieszonymi”. Podsumowaniem prowadzonych badań była monografia, której był
głównym autorem, pt. „Zanieczyszczenie
świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej. Analiza pomiarów
sztucznej poświaty niebieskiej”. Była to
pierwsza w polskiej literaturze naukowej
książka poświęcona zagadnieniu zanieczyszczenia świetlnego.
W 2008 r. był pomysłodawcą stworzenia sieci pomiarowej monitoringu jasności
nocnego nieba (druga tego typu na świecie), obejmującej różne części Krakowa
oraz najbliższych okolic; sieci, w której
pracę zaangażowali byli nie tylko członkowie wspomnianej grupy badawczej, ale
też odpowiednio przeszkoleni ochotnicy.
Od 2013 r. z ramienia Wydziału Inżynierii
Środowiska PK pełni funkcję koordynatora
naukowego utworzonej w Bieszczadach
z inicjatywy Gminy Lutowiska sieci monitoringu zanieczyszczenia świetlnego.
W latach 2015–2018 z jego inicjatywy powstała sieć automatycznych, stałych stacji
monitoringu zanieczyszczenia świetlnego
w Małopolsce, co pozwoliło mu potwierdzić własną hipotezę o wpływie zanieczyszczenia świetlnego na eutrofizację
zbiorników wodnych.
Począwszy od 2013 r. bierze udział
w cyklicznych, ogólnopolskich konferencjach na temat zanieczyszczenia
świetlnego. Trzecia taka konferencja,
zwołana z jego inicjatywy, odbyła się
w 2015 r. w Krakowie. Była to największa jak do tej pory konferencja naukowa
w Polsce poświęcona temu zagadnieniu.
We wrześniu bieżącego roku, z jego inicjatywy, na Politechnice Krakowskiej
organizowana jest I Międzynarodowa
Konferencja na temat Zanieczyszczenia
Świetlnego EALPO 2019.

Stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych nadała mu we wrześniu 2018 r. Rada Wydziału Inżynierii
Środowiska PK na podstawie oceny
ogólnego dorobku i przedstawionego
osiągnięcia naukowego w postaci monografii, pierwszej tego typu w literaturze
światowej, pt. „Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego
nieba”.
Interesuje
się
astronomią.
Od
1977 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), pełnił
różne funkcje w jego władzach. Od 1994 r.
jest koordynatorem obserwacji komet
w Polsce w ramach programu badawczego,
realizowanego przez Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics (CfA) przy Uniwersytecie Harvarda (Cambridge, USA). Był
inicjatorem i wieloletnim redaktorem naczelnym Biuletynu Naukowego Sekcji Obserwatorów Komet PTMA „Komeciarz”, który w 1999 r. przekształcił się w wydawane
do dzisiaj czasopismo naukowe. Od kilku
lat jest redaktorem naczelnym wydawanego również przez PTMA, recenzowanego
czasopisma naukowego „The Astronomical Reports”.
Inną dziedziną zainteresowań Tomasza
Ściężora jest historia, zwłaszcza regionalna. Od 1989 r. jest członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny
Jerzmanowskich, pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Historycznej. W 2017 r.
z jego inicjatywy została zorganizowana
multidyscyplinarna konferencja naukowej
w 650-lecie Prokocimia, natomiast w 2018 r.
okolicznościowa konferencja naukowa
w stulecie odzyskania niepodległości. Jest
autorem kilku recenzowanych monografii poświęconych historii regionalnej, jak
również kilku rozdziałów w monografiach
zbiorowych o podobnej tematyce.
W swoim dorobku ma wiele publikacji
naukowych z dziedziny astronomii, inżynierii środowiska i historii, w tym 42 monografie, 10 publikacji z listy JCR oraz kilkanaście
publikacji spoza tej listy. Brał udział w organizacji 8 konferencji krajowych. Wygłosił
referaty na 30 konferencjach krajowych
i zagranicznych. Od lat jest recenzentem,
wydawanego przez Elsevier, czasopisma
„Journal of Quantitative Spectroscopy and
Radiative Transfer”, znajdującego się na liście JCR.
Prywatnie: żonaty, ma jedną córkę.
Lubi zwiedzać zabytkowe miasta w Polsce i w innych krajach europejskich, wędrować po górach, słuchać muzyki filmowej. Zbiera meteoryty oraz ciekawe
minerały. Jest fanem filmów science fiction, szczególnie z cyklu „Star Trek”. Nie
lubi niepunktualności i niekompetencji,
a zwłaszcza polityki i wszelkich zjawisk
z nią związanych.
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Wspomnienie
Jan Luchter
Był matematykiem, który zdobył sobie
uznanie jako świetny dydaktyk. Przełożeni powierzali mu prowadzenie odpowiedzialnych wykładów. W pamięci kolegów zapisał się jako szlachetny, dobry
człowiek.
Jan Luchter urodził się 14 lutego
1933 r. w Działoszynie, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim. Jego
rodzicami byli Aleksander i Maria z Paczyńskich. W czasie okupacji naukę początkową
pobierał w ramach prywatnych kompletów
i ukończył w ten sposób sześć klas szkoły
podstawowej. Po wojnie w szkole podstawowej w Działoszynie ukończył klasę siódmą. W październiku 1945 r. podjął naukę
w czteroletnim gimnazjum, a następnie
uczył się w dwuletnim liceum pedagogicznym, które ukończył w 1950 r. (tuż po
wojnie zaliczanie pewnych etapów edukacyjnych bywało przyspieszane ze względu
na potrzeby kadrowe kraju). Potem w roku
szkolnym 1950/1951 pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej w Praszcze, w powiecie wieluńskim.
W październiku 1951 r. rozpoczął studia
matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je w czerwcu 1955 r.,
uzyskując magisterium z matematyki na
podstawie pracy „Transformacja Lorentza”,
przygotowanej pod kierunkiem prof. Jacka Szarskiego. Na jego wniosek Jan Luchter
został skierowany do pracy na Politechnice
Krakowskiej. (W tamtych latach obowiązywał tzw. nakaz pracy). 1 września
1955 r. rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Budownictwa
Lądowego PK.
Na stanowisku asystenta Luchter pracował do końca września 1959 r., a potem
jako starszy asystent do końca września
1964 r., następnie zaś do końca marca
1969 r. — jako wykładowca i wreszcie od
1 kwietnia 1969 r. — jako adiunkt. W marcu 1969 r. obronił na UJ pracę doktorską
„Wyznaczanie obiektów geometrycznych
liniowych niejednorodnych klasy drugiej,
których liczba współrzędnych jest nie
większa niż wymiar przestrzeni”. Promotorem był prof. Andrzej Zajtz z UJ.
Jan Luchter opublikował trzynaście
prac naukowych. Początkowo zajmował
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się teorią obiektów geometrycznych lub
związanych z nią pewnych równań funkcyjnych. Była to wtedy ważna dziedzina
nowoczesnej geometrii różniczkowej.
Teorię tę zapoczątkował w Polsce
prof. Stanisław Gołąb, który m.in. wprowadził pojęcie obiektu geometrycznego.
Rozwój tej teorii, także przy udziale Jana
Luchtera, dokonał się m.in. za sprawą zastosowania metod równań funkcyjnych
o wielu zmiennych.
W latach sześćdziesiątych prof. Gołąb
prowadził w Instytucie Matematycznym
PAN seminarium z geometrii różniczkowej, w którym uczestniczyli wybitni
później matematycy: Mieczysław Kucharzewski, Marek Kuczma, Andrzej Zajtz
i wielu innych, a wśród nich również
Jan Luchter. Wyniki prac naukowych
J. Luchtera stanowią ważne uzupełnienie, rozwinięcie i uogólnienie niektórych
rezultatów wymienionych uczestników
seminarium prof. Stanisława Gołąba.
Ostatnich kilka prac, napisanych pod
wpływem prof. Feliksa Barańskiego,
Luchter poświęcił równaniom różniczkowym cząstkowym. Przedmiotem tych
prac są efektywne metody konstrukcji
rozwiązań dla liniowego i nieliniowego
równania typu parabolicznego.
Od początku pracy na Politechnice
Krakowskiej J. Luchter dał się poznać jako
bardzo dobry dydaktyk. Szybko zyskał
uznanie za świetnie prowadzone zajęcia dydaktyczne — zarówno wśród studentów, jak i wśród przełożonych, którzy
powierzali mu odpowiedzialne wykłady.
W czasie pracy na PK prowadził zajęcia na
wszystkich wydziałach uczelni.
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Pełnił również inne funkcje. W latach
1976–1982 przez dwie kadencje był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki
PK ds. dydaktycznych. Reprezentował
pomocniczych pracowników naukowych
w Senacie uczelni. W latach 1954–1955 był
opiekunem Koła Matematycznego przy
Katedrze Matematyki PK. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Za swoje zasługi otrzymał m.in.:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1986), dydaktyczno-wychowawczą nagrodę ministra trzeciego stopnia, a także kilka
nagród rektora PK.
Jan Luchter był mężem Anny z Sicińskich, nauczycielki szkoły podstawowej
w Działoszynie. Pobrali się w ostatnim dniu
roku 1957. Z tego związku urodziły się dwie
córki Emilia i Aneta. Poza matematyką interesował się głównie historią. Znajomością dat i faktów historycznych zaskakiwał
otoczenie. Szczególnie upodobał sobie
postacie marszałka Józefa Piłsudskiego
i Napoleona. Interesował się też geografią i muzyką poważną. Bardzo dobrze grał
w brydża. W młodości grał w siatkówkę
i jeździł na nartach. W latach późniejszych
uprawiał turystykę rowerową, szczególnie
w ukochanym Załęczańskim Parku Krajobrazowym, gdzie wielokrotnie odkrywał
zapomniane mogiły poległych tam powstańców.
W pamięci współpracowników z Instytutu Matematyki PK pozostał jako szlachetny, uczciwy i dobry człowiek, który
zawsze szedł prostą drogą. Służył innym
swoją wiedzą, radą i doświadczeniem.
Mogę zaświadczyć o tym osobiście, gdyż
z dr. Janem Luchterem przez wiele lat dzieliłem gabinet w Instytucie Matematyki
PK przed jego przejściem we wrześniu
1998 r. na emeryturę.
Zmarł 25 stycznia 2018 r. w Krakowie.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Działoszynie.

Jan Koroński
Autor dziękuje córce Jana Luchtera Emilii
Luchter-Marchewce za udostępnienie zdjęcia
i przekazanie informacji o prywatnych zainteresowaniach ojca.
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Piękny jubileusz prof. Jerzego Kramarza
MARIA WIT

Piękny jubileusz 95. urodzin obchodził
27 lutego 2019 roku prof. Jerzy Kramarz,
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Profesor przeszedł na emeryturę w październiku 1994 roku, czyli prawie ćwierć wieku
temu, warto więc przypomnieć kilka faktów z jego wartościowego, naukowego
życiorysu.
Jerzy Kramarz z pochodzenia jest lwowiakiem. W 1950 roku ukończył studia na
Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Zaraz po studiach podjął pracę w przemyśle chemicznym. Był zatrudniony kolejno: w Zakładach Azotowych
w Kędzierzynie, w Wytwórni Chemicznej
Łęgnowskich Zakładów Przemysłu Chemicznego „ERG”, w Zakładzie Naukowo-Badawczym Zakładów Chemicznych
Oświęcim i w Instytucie Technologii Nafty
w Krakowie. Zajmował się chemią i technologią przerobu ropy naftowej. Umiejętność
łączenia pracy zawodowej z naukową zaowocowała uzyskaniem w 1959 roku stopnia doktora nauk technicznych. Nadała mu
go Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pod koniec 1969 roku praca Jerzego
Kramarza w Instytucie Technologii Nafty
dobiegła końca. Nowo powstały Wydział
Chemiczny Politechniki Krakowskiej potrzebował specjalistów — pracowników
naukowo-badawczych i wykładowców,
więc ówczesny rektor PK prof. Jan Wątorski
zaczął zabiegać o pozyskanie nowej kadry,
także dr. inż. Jerzego Kramarza jako specjalisty z zakresu technologii chemicznej
ropy naftowej i gazu ziemnego. Starania te

zostały uwieńczone sukcesem — za zgodą
dyrektora naczelnego „Nafty” oraz Ministerstwa Przemysłu Chemicznego — 1 lutego 1970 roku dr inż. Jerzy Kramarz objął
stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Organicznej PK. Od 1 marca 1971 roku
pracował na stanowisku docenta.
Głównym obszarem jego naukowych
zainteresowań nadal była chemia i technologia przerobu ropy naftowej. Na PK stworzył
odpowiedni Zakład i specjalizację o nazwie
„chemiczna technologia przerobu ropy naftowej”, opracowując program wykładów,
ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Z czasem
rozszerzył zakres swoich naukowych zainteresowań o termodynamikę chemiczną i w tej
dziedzinie w 1982 roku uzyskał habilitację na
Politechnice Śląskiej. Trzy lata później Rada
Państwa PRL uchwałą z 11 lipca 1985 roku
nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych.
W swoim dorobku ma 79 publikacji,
w tym 2 monografie oraz 6 patentów.

Recenzował 28 obronionych prac doktorskich, 5 wniosków o stopień doktora
habilitowanego oraz 4 wnioski o tytuł profesora. Był promotorem 58 prac magisterskich i 8 prac doktorskich.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na PK — był kierownikiem Zakładu
Chemicznej Technologii Ropy Naftowej,
dziekanem Wydziału Chemicznego przez
trzy kadencje, zastępcą, a następnie dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii
Organicznej.
W 1976 roku został uhonorowany
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, w 2008 — prestiżowym Medalem
im. Prof. Stanisława Pilata. W 2015 roku
Politechnika Krakowska doceniła wkład
prof. Jerzego Kramarza w rozwój uczelni,
przyznając mu Medal 70-lecia PK.
Prof. Jerzy Kramarz nadal jest w świetnej formie — zachował trzeźwość umysłu,
ciekawość świata i pogodę ducha. Wciąż
ma cięty język i specyficzne poczucie
humoru. Krąg jego zainteresowań nie
zmniejszył się. Mnóstwo czyta, jest na bieżąco z polityką, kontaktuje się ze światem
poprzez pocztę elektroniczną, Skype’a,
chętnie przegląda różne strony internetowe. Rozmowa z nim jest prawdziwą przyjemnością.
Szanowny Panie Profesorze — życzymy jeszcze wielu lat życia w tak dobrym
stanie zdrowia i ducha!

Dr Maria Wit była pracownikiem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej (obecnie: Katedra
Inżynierii i Gospodarki Wodnej) PK.

Doktorzy
Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

Wydział Mechaniczny

dr inż. Arkadiusz Duda (E-2) — „Diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych przy wykorzystaniu wpływu
nieliniowości obwodu magnetycznego”;
promotor: dr hab. inż. Piotr Drozdowski,
prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż.
Maciej Sułowicz; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Czesław T. Kowalski (PWr), dr hab. inż.
Damian Mazur, prof. PRz (PRz), 20 III 2019 r.

dr inż. Klaudia Pluta (C-1) — „Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań
w inżynierii tkankowej”; promotor: dr hab.
inż. Agnieszka Sobczak–Kupiec, prof. PK;
promotor pomocniczy: dr inż. Dagmara
Malina; recenzenci: prof. dr hab. Regina
Kijkowska (em. pracownik PK), dr hab.
inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN;
20 III 2019 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Elżbieta Augustyn (M-01) — „Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych”;
promotor: dr hab. inż. Marek Kozień,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż.
Adam Brański (PRz), prof. dr hab. inż. Jacek
Przybylski (PCz); 20 III 2019 r.

www.nasza.pk.edu.pl

Nasza Politechnika nr 4 (188) kwiecień 2019

19

INFORMACJE

XI konferencja „Kobiety w Nauce i Biznesie” i jubileusz X-lecia Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie

Świat pod obcasem
DAWID GACEK, JOANNA SZYPUŁKA

Spostrzegłszy na plakacie myśl przewodnią konferencji „Świat pod obcasem”, nieświadomy przechodzień mógłby pomyśleć, że to zgoła odmienne spotkanie niż
popularyzujące naukę i badania naukowe. Nic bardziej mylnego. Wydarzenie to,
posiadające już dziesięcioletnią tradycję,
przyciąga na Politechnikę Krakowską liczną
grupę sympatyków kobiet, które osiągnęły
sukces i znalazły własną drogę, łącząc wyzwania zawodowe i rodzinne.
Hasło „Świat pod obcasem” nie jest
przypadkowe. Zostało wybrane w drodze
konkursu przez organizatorów spośród
propozycji złożonych przez uczestników
poprzedniej edycji konferencji. Znamienna data wydarzenia — 8 marca, czyli Dzień
Kobiet dodatkowo wzmocniła przekaz
konferencji oraz sprawiła, że zgromadzone
w sali uczestniczki poczuły się wyjątkowo.
Konferencję otworzył rektor PK prof. Jan
Kazior. Przywołał on postać Marii Skłodowskiej-Curie, symbolu polskiej nauki. Podkreślił, że
jak dotąd jest ona najbardziej rozpoznawalną Polką na całym świecie. Rektor zwrócił
uwagę, że w naszych politechnicznych realiach zachęta „Kobiety na politechniki!” nie
jest aktualna, gdyż na PK uczy się obecnie
wiele studentek, a na niektórych kierunkach
nawet stanowią one większość.
Pierwszą część konferencji rozpoczęła Anna Armuła z RPK CTT PK prezentacją
dotyczącą niezwykle istotnych dla naukowców zmian w szkolnictwie, związanych z wejściem w życie nowej ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
(tzw. Ustawa 2.0). Skupiła się w jej kontekście na rozwoju kariery naukowej. Korzyści
z publikowania w Open Science i Open Data
przybliżyła Katarzyna Świerk, kierowniczka
Biura Nauki, pełnomocnik ds. otwartego
dostępu do publikacji i wyników badań naukowych z Uniwersytetu Gdańskiego.
Niezwykle ciekawa okazała się debata
w formie panelu dyskusyjnego z pięcioma uczestnikami, reprezentującymi różne
środowiska, od naukowego po biznesowe.
Paneliści — Małgorzata Ciesielska (broker
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Fot.: Jan Zych

innowacji CTT PK), Beata Toporska (dyrektor
zarządzający RUIBD Sp. z o.o.), Anton Pashkevich (projekt GEECCO na PK), Justyna Topolska (AGH) oraz Anna Zaroda-Dąbrowska
(Diversity Hub) — w moderowanej rozmowie starali się odpowiedzieć na pytanie: czy
kariera w nauce i biznesie ma płeć? Niektórzy z uczestników żałowali po konferencji, że
w dyskusji zabrał głos tylko jeden mężczyzna. Może za rok parytet zostanie osiągnięty.
Projekt walki z dezinformacją w sieci
„Wojownicy Klawiatury” przedstawiła Sława Duszyńska, reprezentująca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Projekt opiera się na grupie wolontariuszy
z całego kraju, wykorzystujących media
społecznościowe do walki z nieprawdzi-
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Organizatorzy konferencji:
Regionalny Punkt Kontaktowy do
spraw Programów Badawczych UE,
Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct — Kraków,
Centrum Euraxess Kraków działające
przy Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska.

wymi i zmanipulowanymi informacjami na
temat Unii Europejskiej.
W przerwie kawowej na gości czekał
przepyszny tort z okazji X-lecia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kraków,
działającego na Politechnice Krakowskiej.
Druga część konferencji poświęcona
była nowej ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki. Przedstawiła ją Klaudyna Śpiewak-Wojdyła. Maria Kurańska
z Politechniki Krakowskiej (WIiTCh) dała
przykład, jak realizować marzenia i dzięki
nauce zmieniać świat. Natomiast doświadczeniami z realizacji międzynarodowego
projektu SALSA (grant Programu Horyzont
2020) podzieliła się Marta Czekaj z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wszystkie wystąpienia okazały się interesujące dla gości konferencji. Warto więc
powtórzyć słowa jednej z uczestniczek: już
dziś wiemy, jak spędzimy 8 marca 2020 r.
Mgr Dawid Gacek jest pracownikiem RPK Programów Badawczych UE w Centrum Transferu
Technologii PK.
Mgr inż. Joanna Szypułka jest koordynatorem
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
Kraków w Centrum Transferu Technologii PK.
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Nauka nie ma granic
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Politechnika Krakowska od 2017 r. szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Komisji
Europejskiej — HR Excellence in Research,
przyznawanym europejskim instytucjom,
które wdrażają zasady „Europejskiej karty
naukowca” oraz „Kodeksu postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych”
— podstawowych dokumentów w strategii KE na rzecz zwiększenia atrakcyjności
warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie.
Ten fakt nabiera jeszcze większego
znaczenia w obliczu nowej ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zarówno jej założenia, jak i zasady oceny parametrycznej jednostek skłaniają bowiem
polskie instytucje naukowo-badawcze do
większej otwartości na naukowców z zagranicy oraz do aktywności w środowisku
międzynarodowym. Ta postawa sprzyja
ciekawym inicjatywom badawczym o zasięgu międzynarodowym, wzmocnieniu
potencjału naukowego i rozpoznawalności jednostek. Wszak według nowej
oceny parametrycznej dodatkowo punktowane będą projekty międzynarodowe,
realizowane w ramach Programu Horyzont
2020 (m.in. granty ERC).
Czy fakt, iż Politechnika Krakowska uzyskała HR Excellence in Research, zwróci uwagę
naukowców z zagranicy i skłoni ich do podjęcia
pracy na naszej uczelni? Czy możemy zdobyć
pozycję lidera w dziedzinie badań i projektów
naukowych o zasięgu międzynarodowym?
I jak sprawić, by zasady „Europejskiej karty
naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych” stały się

powszechnie znane? Uważamy, że o poszczególnych regułach oraz zaplanowanych
na PK działaniach, które mają
wzmocnić ich przestrzeganie, warto informować społeczność uczelni. Postaramy
się to czynić systematycznie.
Rozpocznijmy od znajdujących się w tych dokumentach zaleceń dotyczących
mobilności.

KOMISJA
EUROPEJSKA
Badania wspólnotowe

Europejska
Karta Naukowca

Wartość mobilności
Na temat zalet mobilności i kontaktów międzynarodowych
mówiliśmy
14 marca br. podczas zorganizowanego na PK szkolenia pt. „Wzmocnij potencjał swojego zespołu — zatrudnij
doświadczonego
naukowca z zagranicy”.
Pracownicy
Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów
Badawczych
UE, działającego przy Centrum Transferu Technologii
PK, zaprezentowali możliwości zatrudniania zagranicznych naukowców na polskich
uczelniach oraz ofertę programów, które
pozwalają wzmocnić pozycję instytucji
w międzynarodowym środowisku badawczym. Konkretnie omówili m.in. działania
PR Horyzont 2020 (Akcje Marie Skłodowska-Curie, granty ERC, ERA CHAIRS), programy
NAWA oraz NCN. W kolejnych miesiącach
zaplanowano zorganizowanie szkolenia dotyczącego możliwości rozwoju kariery naEUR 21620

HR Excellence in Research —
znakiem PK

„Grantodawcy i (lub) pracodawcy powinni uznać wartość mobilności geograficznej,
międzysektorowej, inter- i transdyscyplinarnej oraz wirtualnej (tj. zdalnej współpracy
za pomocą sieci elektronicznej), a także mobilności między sektorem państwowym
i prywatnym jako ważnego sposobu poszerzania wiedzy naukowej oraz wspierania
rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery naukowej. W rezultacie powinni uwzględnić takie możliwości w określonej strategii rozwoju zawodowego oraz w pełni docenić i uznawać wszelkie doświadczenie związane z mobilnością
w obrębie własnego systemu rozwoju kariery i oceny pracowników” (zob.: „Zalecenie
Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie »Europejskiej karty naukowca« oraz »Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych« [on-line]. Dostępny
w Internecie: <https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/brochures>).
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Kodeks
Postępowania
przy rekrutacji
pracowników
naukowych
www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter

EUROPEJSKA
PRZESTRZEŇ BADAWCZA

ZASOBY LUDZKIE I MOBILNOŚĆ

ukowej poprzez korzystanie z programów
międzynarodowych i krajowych.
Mgr inż. Dorota Markiewicz-Roszak jest pracownikiem RPK Programów Badawczych UE w Centrum
Transferu Technologii PK.
Szczegółowe informacje na temat HR Excellence
in Research można znaleźć pod adresem: https://
www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2049&Itemid=1080&lang=pl
Zachęcamy do dzielenia się uwagami pod adresem: hr_award@pk.edu.pl

Sprostowanie
W numerze 3/2019 „Naszej Politechniki” na zdjęciu przedstawiającym
uczestników prezentacji Laboratorium
Inżynierii Ruchu Kolejowego (s. 14)
osobą, która stoi z lewej strony, jest
Paweł Okrzesik, autor oprogramowania LIRK, a nie Grzegorz Prymuła (jak
w podpisie pod zdjęciem). Za powstały błąd obu Panów i Czytelników serdecznie przepraszamy.

Redakcja

Nasza Politechnika nr 4 (188) kwiecień 2019

21

INFORMACJE
ARTYKUŁY

Konferencja poprzedziła maraton dla programistów nowych technologii
satelitarnych

Projekt „BalticSatApps” na PK
„BalticSat From The Sky 2019” — taki tytuł
nosiła konferencja informacyjna poświęcona
hackathonowi, który odbędzie się murach
Politechniki Krakowskiej w kwietniu tego
roku i stanowi kolejne z działań w międzynarodowym projekcie „BalticSatApps”, prowadzonym przez państwa regionu Morza
Bałtyckiego, m.in.: Polskę, Finlandię, Szwecję,
Estonię i Rosję. Projekt ma pomóc w przyspieszeniu wprowadzania na rynek usług
dostępu do dotyczących tego regionu danych satelitarnych i opartych na ich przetwarzaniu. Pozwoli być może na tworzenie
nowych innowacyjnych start-upów oraz
doskonalenie wiedzy w tej dziedzinie. Obok
Politechniki Krakowskiej polskimi instytucjami, które prowadzą prace nad projektem, są
Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut
Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Na konferencję zorganizowaną na Politechnice Karkowskiej 6 marca tego roku
w pawilonie konferencyjno-wystawowym
„Kotłownia” złożył się cykl krótkich wykładów, przygotowanych przez przedstawicieli firm i organizacji rządowych,
związanych z sektorem kosmicznym oraz
wykorzystujących dane i serwisy platformy Copernicus (program obserwacji
Ziemi realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją
Kosmiczną). W spotkaniu udział wzięli
m.in. przedstawiciele Skywarn Polska,
Instytutu Geodezji i Kartografii, Jlupin
(https://jlupin.com) oraz Krakowskiego
Parku Technologicznego. Poruszano zagadnienia z zakresu inżynierii oprogramowania, przetwarzania dużych zbiorów
danych i danych satelitarnych, a także

finansowania i wsparcia technologii kosmicznych oraz satelitarnych w Polsce.
Konferencja poprzedziła hackathon,
który odbywać się będzie 26 i 27 kwietnia
br. na Politechnice Krakowskiej. Konkurs
powinien pomóc w wyłonieniu najlepszych pomysłów na usługi, wykorzystujące
dane satelitarne w takich dziedzinach, jak:
edukacja, przyjazne miasta, wspieranie
zrównoważonego rozwoju, nowe rozwiązania przetwarzania i analizy danych satelitarnych, teledetekcja w naukach o Ziemi.

(bk, R.)
Informacje o projekcie „BalticSatApps”
i formularz zgłoszenia udziału w hackathonie: http://balticsatapps.pl

Studenci utworzyli sekcję IEEE
Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej rozpoczęła działalność studencka sekcja największej międzynarodowej organizacji
technicznej IEEE. Do IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers) należą ludzie związani z szeroko pojętym rozwojem
techniki: elektrycy, informatycy, elektronicy i osoby z branż pokrewnych. Organizacja zrzesza ponad 417 tys. członków, w tym
120 tys. studentów z całego świata.
Członkami IEEE byli ludzie odpowiedzialni za opracowanie kluczowych urządzeń i rozwiązań dzisiejszego świata, jak
telefon komórkowy, Internet czy tranzystor IGBT. IEEE działa w zakresie opracowywania standardów (np. Bluetooth, Wi-Fi),
pomaga w organizowaniu konferencji naukowych, a IEEE Explore stanowi ogromną
platformę wymiany wiedzy technicznej.
Organizacja nie zamyka się jedynie
w kręgu ludzi, którzy już coś osiągnęli, ale
wspiera również studentów. Członkowie
sekcji studenckich mogą uczestniczyć
w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach
z profesjonalistami, a także w wyjazdach
do placówek badawczych i produkcyjnych,
do których wstęp dla osób niezrzeszonych
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jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Przynależność do organizacji daje możliwość
ubiegania się o pomoc finansową na rozwój
wybranego standardu IEEE bądź wykonanie
innowacyjnego projektu. Nie bez znaczenia
jest też doskonalenie języka angielskiego.
Sekcja utworzona na WIEiK PK —
IEEE CUT Student Branch — działa od
17 października 2018 r. Jej członkowie
zaangażowali się już w wiele przedsię-

wzięć i uczestniczą w spotkaniach
z profesjonalistami. Prezesem jest doktorant
WIEiK mgr inż. Bartłomiej Sysło. Inicjatywa utworzenia sekcji studenckiej IEEE na
PK wyszła od dr. inż. Macieja Sułowicza,
który został jej opiekunem naukowym.
IEEE CUT Student Branch zaprasza do
współpracy wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoje horyzonty.

(R.)

Fot.: Maciej Borówka
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„Inkubator Innowacyjności +” finansuje prace przedwdrożeniowe

Nowe metody otrzymywania leków
Politechnika Krakowska w 2017 roku uzyskała wsparcie MNiSW na dofinansowanie
przedsięwzięć zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych swoich pracowników i zespołów badawczych.
„Inkubator Innowacyjności +” — projekt,
w ramach którego prowadzone były działania — pomógł wyłonić na PK autorów prac
o dużym potencjale wdrożeniowym. O takich walorach można mówić w przypadku
badań prowadzonych przez młodych naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Zespół, którym kieruje
dr inż. Jolanta Jaśkowska z Instytutu Chemii i Technologii Organicznej PK, tworzą
— mgr inż. Anna Karolina Drabczyk zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej
PK oraz doktoranci WIiTCh mgr inż. Damian
Kułaga i mgr inż. Przemysław Zaręba.
Na co dzień zajmują się poszukiwaniem
związków bioaktywnych i ich syntezą. Starają się wykorzystywać w pracy innowacyjne
metody tzw. zielonej chemii. W polu ich zainteresowań znajdują się przede wszystkim
badania nad substancjami oddziałującymi
na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Do
tej pory opracowali m.in. innowacyjną metodę syntezy wybranych API (Active Pharmaceutical Ingredients). Pozwala ona w krótkim
czasie (dzięki promieniowaniu mikrofalowemu reakcja trwa nie kilkadziesiąt godzin, ale
kilka minut, a nawet kilkadziesiąt sekund)
i w sposób nietoksyczny (bez używania niebezpiecznych reagentów i rozpuszczalników) syntetyzować znane leki przeciwdepresyjne. Metodę tę można stosować także do
otrzymywania wybranych związków z innej
grupy, np. niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy jako narzędzie do syntezy
dużych bibliotek związków przeznaczonych
m.in. do profilaktycznych badań przesiewowych. Innym osiągnięciem tego zespołu jest
synteza obszernej biblioteki związków, które
aktywizują receptory serotoninowe i dopaminowe ośrodkowego układu nerwowego
człowieka oraz potwierdzenie ich działania
w badaniach in vitro. Obecnie najbardziej
obiecujące z nich testowane są in vivo na myszach i szczurach. Wszystkie te prace zostały
sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach VI edycji programu
„Lider”.
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Jolanta Jaśkowska

Anna Karolina Drabczyk

Z kolei dzięki „Inkubatorowi Innowacyjności +” badacze uzyskali środki na
opracowanie nowej metody otrzymywania
leku przeciwdepresyjnego — Trazodonu.
Substancję otrzymuje się w sposób ekologiczny, ekonomiczny oraz szybko. Metoda
jest przedmiotem zgłoszenia patentowego
PTC. Zadanie, z którym naukowcy muszą
się zmierzyć w najbliższym czasie, polega na zwiększeniu skali syntezy związku
— z laboratoryjnej na przemysłową.
Liderka zespołu, dr inż. Jolanta
Jaśkowska jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej PK. Uczestniczy w projektach naukowych i współpracuje z przedsiębiorstwami branży farmaceutycznej,
kosmetycznej oraz spożywczej. Jest autorką krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.
Wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobywała podczas wielu szkoleń organizowanych przez centra transferu
technologii, agencje rozwoju przedsiębiorczości czy Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Damian Kułaga

Przemysłam Zaręba

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz staże na
Uniwersytecie Stanforda w USA w ramach
programu MNiSW „TOP 500 Innovators”.
Za wyniki badań zespół dr inż. Jolanty Jaśkowskiej uzyskał już wiele nagród
oraz medali podczas wystaw wynalazków w Polsce (WIS w Warszawie) oraz za
granicą, np. ACRA (Zagrzeb, Chorwacja),
iNEA (Norymberga, Niemcy), KIWIE (Seul,
Korea Południowa). Za opracowanie nowej
metody syntezy API Polska Izba Przemysłu
Chemicznego wraz z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz
Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów dwukrotnie nagrodziła
wynalazców podczas Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawy Wynalazków. Badacze w najbliższym czasie chcieliby się zająć
opracowywaniem metod syntezy leków
przeciwnowotworowych.

(R.)
Zdjęcia: Dawid Tomera

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” był realizowany wspólnie przez konsorcjum złożone
z Centrum Transferu Technologii PK oraz INTECH PK Sp. z o.o. dzięki wsparciu udzielonemu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 4.4 — „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”), współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Jego budżet opiewał na kwotę 2 mln 431 tys. zł. Z tych środków sfinansowano prace dostosowujące opracowywane na PK technologie do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie TRL (Technology Readiness Level — poziom gotowości technologicznej), a także działania służące promocji oferty PK na rynkach międzynarodowych,
rejestracji zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym czy
zapewniające ochronę wynalazkom w poszczególnych krajach, powołano również brokerów innowacji, zorientowanych w tematyce prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na wydziałach PK. Projekt zakończył się 15 stycznia 2019 r.
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Kobiety powinny
bardziej wierzyć w siebie
Rozmowa z dr hab. inż. Agnieszką Sobczak-Kupiec, prof. PK
Mam przyjemność zaprosić Czytelników „Naszej Politechniki” do lektury pierwszego
wywiadu z cyklu „Kobiety Sukcesu w Inżynierii”, realizowanego w ramach projektu
GEECCO. Rozmówczynią jest dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK, kobieta
stanowiąca wzór do naśladowania dla młodszych koleżanek, które rozpoczynają karierę akademicką i naukowo-badawczą w inżynierii. Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec jest absolwentką i pracownikiem Politechniki Krakowskiej, laureatką prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: „Wynalazczyni 2017”, „Sukces Pisany Szminką” czy Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości”.
Rozmowę prowadziłam wspólnie z dr inż. Zofią Bryniarską.
Lidia Żakowska
Lidia Żakowska: Jak to się stało, że została Pani inżynierem? Co spowodowało, że
wybrała Pani właśnie tę dyscyplinę i pole
badań naukowych? Czy ktoś Panią inspirował, czy miała Pani jakieś wzorce?
Agnieszka Sobczak-Kupiec: W szkole
podstawowej i liceum chemia i biologia
zawsze należały do moich ulubionych
przedmiotów. Wszystko w chemii było
bardzo ciekawe, również ze względu na
możliwości późniejszego stosowania
w praktyce. Wybierając studia, myślałam,
że droga biologiczna będzie dla mnie bardziej odpowiednia. Poczyniłam nawet już
kroki w tym kierunku, złożyłam dokumenty na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak
spotkałam wtedy znajomego, który był
studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Powiedział mi, żeby
przy wyborze studiów kierować się zapotrzebowaniem rynku pracy. Powiedział coś
bardzo ważnego, myślę, że nadal aktualnego: jeżeli jest się inżynierem, to możliwości
i perspektywy zawodowe ma się szersze
niż po studiach ogólnoakademickich. Zaczęłam się zastanawiać. Czasu jednak było
bardzo mało, bo kończył się termin składania dokumentów na politechnikę. Jako
laureatka olimpiady przedmiotowej nie
musiałam zdawać egzaminów wstępnych,
była tylko kwestia wyboru między uniwersytetem a politechniką. Dokonałam słusznego wyboru — wybrałam politechnikę.
LŻ: Czym się Pani zajmuje w pracy
naukowo-badawczej? Jak ważne są to
zagadnienia dla rozwoju nauki i społeczeństwa?
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W pracy badawczej zajmuję się kilkoma
obszarami, które są na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej
i nanotechnologii. Głównie są to zagadnienia z zakresu inżynierii biomateriałów,
materiałów dla medycyny. Zajmuję się
opracowywaniem materiałów inżynierskich o różnych zastosowaniach, m.in.
wszczepów, materiałów wspomagających
np. nośników leków, mających zapewnić
kontrolowany sposób dostarczania substancji aktywnych do organizmu. W ramach projektów badawczych opracowuję
wraz z zespołem materiały kompozytowe,
jak również powłoki na implanty metaliczne, np. na stopy tytanu z przeznaczeniem
na protezy stawu biodrowego, kolanowego czy implanty stomatologiczne.
Kolejnym obszarem badawczym jest
nanotechnologia. Razem z zespołem prowadzimy badania w zakresie syntezy nanomateriałów o różnych zastosowaniach.
W ramach projektu badawczego finansowanego z MNiSW
opracowywałam szereg
układów stabilizująco-redukujących, na bazie
naturalnych substancji,
które redukują i jednocześnie stabilizują nanocząstki metali. Celem
jest wykorzystanie dużego potencjału natury
i stworzenie materiałów,
w których będzie zachodzić synergia pomiędzy
działaniem nanocząstek
a substancjami pocho-
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Agnieszka Sobczak-Kupiec. Fot.: Jan Zych

dzenia naturalnego, tak aby uzyskać pożądany efekt. Te prace są perspektywiczne
i nadal kontynuowane.
Zofia Bryniarska: A jak poszukujecie
Państwo pożądanych materiałów czy naturalnych substancji?
Staramy się wybierać substancje, które mają w swoim składzie związki
o właściwościach przeciwutleniających,
np. polifenole. Wiemy, że nasze babcie
czy prababcie sięgały do bogactwa natury i stosowały rośliny, np. zioła, które
miały wyłapywać wolne rodniki i działać
przeciwutleniająco i przeciwstarzeniowo.
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ROZMOWA
W swojej pracy staramy się tak wybrać
surowce naturalne, aby stężenie związków było na odpowiednim poziomie.
Następnie analitycznie badamy materiał
wyjściowy oraz ekstrakty i weryfikujemy,
czy faktycznie zawierają odpowiednią
ilość związków, które będą w stanie redukować metale i ustabilizować tak, aby nie
łączyły się w aglomeraty.
ZB: Czy może Pani podać przykład substancji, która zaskoczyła: jest zwyczajna,
a ma tak dobre właściwości?
Tak… karczoch. Przeprowadziliśmy analizy ekstraktów z karczocha i otrzymaliśmy
bardzo interesujące wyniki badań. Lada
chwila ukaże się publikacja z tych badań
w międzynarodowym czasopismie z listy
Journal Citation Reports (JCR). Tam, gdzie
jest duży potencjał aplikacyjny rozwiązania, dbamy o to, żeby rozwiązanie zostało
objęte ochroną m.in. poprzez zgłoszenie
patentowe. Dużym zaskoczeniem był dla
nas bursztyn, patent na to rozwiązanie został przyznany w 2017 r.

Rozwiązania techniczne zarówno w zakresie
biomateriałów,
jak i nanomateriałów były docenione wielokrotnie na
szczeblu krajowym
i uzyskały dyplomy
i statuetki ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Muszę podkreślić, że zespół badawczy, z którym pracuję (tworzą go tylko
dziewczyny), jest bardzo ambitny. Członkinie zespołu bardzo Na International Warsaw Invention Show.
dobrze ze sobą współ- Fot.: Ze zbiorów prywatnych
pracują i wspierają się
nawzajem. Działamy wspólnie, taki system
LŻ: Czy spotkała się Pani z przeszkodami
się sprawdza i jest bardzo efektywny.
(personalnymi, socjalnymi, strukturalny-

LŻ: Co uważa Pani za największy sukces
w swej pracy zawodowej jako naukowiec
i nauczyciel akademicki? Z czego jest
Pani dumna?
LŻ: Znaczenie Pani badań dla rozwoju zaPrzede wszystkim z nagrody „Wynalazrówno nauki, jak i społeczeństwa wydaje
czyni 2017”, która mnie bardzo mile zaskosię być olbrzymie, mieć wielki potencjał.
czyła. Dostałam ją w 2018 r. za całokształt
Tak, moim zdaniem wszystkie obszadorobku. Ta nagroda jest przyznawana raz
ry moich prac badawczych mają bardzo
na 5 lat przez kapitułę, którą tworzą Urząd
duży potencjał z punktu widzenia rozwoju
Patentowy RP i Naczelna Organizacja Techdyscypliny. Świadczą o tym zarówno puniczna. Czułam się wyjątkowo docenioblikacje w renomowanych czasopismach
na podczas uroczystości w marcu 2018 r.
międzynarodowych (JCR), zgłoszenia paz udziałem przedstawicieli prezydenta
tentowe, jak i pozyskane środki na projekRP, rządu i ministrów, w których obecności
ty badawcze (NCN, NCBR, MNiSW). Rozwręczono tę nagrodę. To było bardzo miłe
wiązania wypracowane przez zespół są
wyróżnienie.
doceniane na arenie międzynarodowej:
Dużą satysfakcję sprawiła mi też nauzyskująmedaleinagrodynanajbardziejpregroda Fundacji „Sukces Pisany Szminką”,
stiżowych targach i wystawach wynalazków.
którą otrzymałam wspólnie
Nadanie tytułu „Wynalazczyni 2017”,
z dr hab. inż. Bożeną Tyliszczak.
od lewej: Ewa Mańkiewicz-Cudny (prezes NOT),
To wyróżnienie dostałyśmy
Agnieszka Sobczak-Kupiec, Alicja Adamczak
w kategorii „nauka i biznes”.
(prezes UP RP), prof. Michał Szota (prezes SPWiR).
To jest nagroda skierowana
Fot.: Ze zbiorów prywatnych
przede wszystkim do środowiska biznesowego, jednak
jedną z kategorii jest kategoria
naukowa. W tej kategorii laureatką została profesor Maria
Simonow — wysokiej klasy
specjalistka, która robiła pierwsze przeszczepy twarzy. Ta
nominacja zarówno dla mnie
i dr hab. Bożeny Tyliszczak była
bardzo dużym wyróżnieniem,
również ze względu na to,
że znalazłyśmy się w bardzo
zacnym towarzystwie.
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mi) podczas swej kariery inżynierskiej
i naukowej? Czy zwracała się Pani do
mentorów o wsparcie i uzyskiwała je?
Jeżeli chodzi o mnie, to nie spotkałam się
z poważnymi przeszkodami. Obserwuję
jednak rzeczywistość, i to co jest zauważalne — to niska reprezentacja kobiet wśród
samodzielnych pracowników naukowych,
co może być efektem barier socjalnych.
Weźmy na przykład Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK. Pracuje na
nim mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę tylko samodzielnych pracowników, to
mamy bardzo dużą przewagę mężczyzn
w stosunku do kobiet. Jak widać, barierą
jest habilitacja. To może wynikać z różnych
przyczyn, nie jestem w stanie zinterpretować tego zjawiska.
LŻ: Jaka jest sytuacja w kwestii równości płci i równego traktowania kobiet
i mężczyzn w Pani dziedzinie w Polsce,
ale też w innych krajach, w których Pani
pracowała? Czy były lub są przepisy dotyczące równości i przeciwdziałania dyskryminacji i czy miała Pani możliwość
doświadczyć ich efektów?
Jeżeli chodzi o nasze przepisy, to nie zagłębiałam się w nie szczegółowo. Natomiast
byłam na wyjazdach stażowych we Francji,
w Stanach Zjednoczonych i tam nie zauważyłam problemów. Widziałam, że równość
płci jest zachowana, odczułam to też w rozmowach z pracownikami tamtych instytucji. Nie widziałam, żeby były jakieś problemy we Francji i w Stanach Zjednoczonych,
chociaż to dwa zupełnie inne kraje.
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ROZMOWA
mieć na uwadze, że
endoproteza stawu
biodrowego musi
spełniać
funkcje
biomechaniczne.
ZB:
Powiedziała
Pani o nagrodach,
ale nie powiedziała Pani o swojej
drodze w karierze,
czy spotkała Pani
dobrych mentorów
czy mentorki. Czy
były osoby, które
Pani pomagały?
Jest jedna osoWraz z dr hab. inż. Bożeną Tyliszczak podczas Interna- ba w moim życiu,
tional Young Inventors Awards w 2018 r. w Indonezji. która wywarła duży
Fot.: Ze zbiorów prywatnych
wpływ na moją
karierę i dokonywane wybory. To pani
LŻ: A podczas aplikacji o fundusze na
profesor Regina Kijkowska, emerytowany
projekty badawcze w inżynierii chepracownik Politechniki Krakowskiej, jemicznej?
dyna kobieta dziekan w historii Wydziału
Jeżeli staramy się o środki zewnętrzne na
Inżynierii i Technologii Chemicznej. Pani
finansowanie prac B+R, niezależnie od
tego czy te środki pochodzą z polskich
profesor bystrością, rzutkością dorównuje
lub unijnych źródeł, trzeba zadeklarować
niejednej młodej osobie. Spotkałam ją na
działania i zgodność z politykami horyetapie doktoratu, była moją recenzentką.
zontalnymi danego projektu. Aplikując
Pani profesor jest moją mentorką i przyo takie środki, należy wskazać, jakie środki
jacielem, bo od tamtej pory przyjaźnimy
i działania w zakresie równości szans będą
się. Udziela mi bardzo dużego wsparcia
podejmowane i prowadzone w okresie
naukowego i tak naprawdę pod każdym
realizacji projektu. Jeżeli będziemy rekruwzględem. Pani profesor jest od dłuższetować nowych pracowników do projektu,
go czasu na emeryturze, ale ciągle jestemamy wskazać, jak to będzie robione i jak
śmy w kontakcie. Jest osobą energiczną,
będzie ewentualna dyskryminacja zwalpełną życia, otwartą na ludzi, przede
czana. Konieczne jest zaprezentowanie
wszystkim na młodych. Z każdym potrakonkretnych działań do zapewnienia rówfi porozmawiać. Udało mi się pozyskać
ności szans kobiet i mężczyzn oraz osób
środki na projekt, przy którym współpraniepełnosprawnych.
cowałam z prof. Kijkowską. Cieszę się bardzo, że ją spotkałam na swojej drodze.
ZB: A jak można wykazać równość
LŻ: Czy miała Pani trudności w połączew problematyce badawczej, na przyniu obowiązków na linii praca — dom,
kład w zastosowaniach materiałów dla
ze względu na tradycyjne obowiązki komedycyny? Czy wtedy warto pokazać,
biety w rodzinie? Jak sobie Pani radziła
że to ułatwia funkcjonowanie, poprawia
w pracy? Który okres jest Pani zdaniem
jakość życia z uwzględnieniem płci, na
przykład w kwestii implantów bioder:
najtrudniejszy dla kobiety podczas jej
więcej kobiet czy mężczyzn ma takie
kariery akademickiej?
przeszczepy?
Okres najtrudniejszy do pogodzenia zawoJeżeli chodzi o problemy ze stawami biodowo i rodzinnie to okres macierzyństwa.
drowymi, to na pewno więcej kobiet ma taJestem matką, mam dwie córki, różnica wiekie problemy ze względu na osteoporozę.
ku między nimi wynosi 18 miesięcy. Okres,
W przypadku osteoporozy zmniejsza się
w którym przygotowywałam się do habilitagęstość kości, czego skutkiem jest obniżecji, był trudny, ponieważ w tym samym czanie jej wytrzymałości mechanicznej. Wtesie zajmowałam się dwójką małych dzieci.
dy często na skutek urazu szyjka kości udoTo było wyzwanie, bo trzeba było poświęcić
wej może ulec zniszczeniu i konieczna jest
jak najwięcej czasu dzieciom. Wczesne dzieendoplastyka stawu biodrowego. Należy
ciństwo to jest okres, kiedy dzieci wymagają
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szczególnej uwagi. Pomimo urlopu macierzyńskiego nie wyłączyłam się całkowicie
z życia zawodowego. Pisałam wtedy publikacje, pracując wieczorami, gdy dzieci już
zasnęły. Opracowywałam wyniki, które koleżanki z zespołu wykonywały w laboratorium.
Obecnie moje córki są już starsze — jedna
jest w wieku szkolnym, druga — przedszkolnym i nadal wymagają zaangażowania, tylko
na innych płaszczyznach. Moim zdaniem
wszystko jest do pogodzenia, a kluczowa jest
organizacja. Nie ma rzeczy niemożliwych.
LŻ: Czy uważa Pani, że sprawy równości
kobiet powinny być przedmiotem zainteresowania komisji etyki lub specjalnej
komisji ds. równości? Czy dyskryminacja,
przemoc, również molestowanie seksualne jest problemem na uczelni?
Jeżeli chodzi o moje środowisko na Politechnice Krakowskiej, to nie spotkałam się
osobiście z molestowaniem czy dyskryminacją. Nie wiem, jak jest w innych jednostkach i czy jest to problem w skali całej uczelni.
ZB: Analizy wykonywane w ramach
projektu GEECCO pokazują, że Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej
PK w 2017 r. był zarządzany tylko przez
mężczyzn, wszyscy dziekani oraz dyrektorzy i kierownicy katedr to mężczyźni,
a reprezentacja kobiet w Radzie Wydziału była niewielka. Czy Paniom to nie przeszkadza? Wolicie właśnie taki układ?

Podczas gali konkursu „Sukces Pisany
Szminką”, wspólnie z Bożeną Tyliszczak
(z lewej). Źródło: sukcespisanyszminka.pl
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ROZMOWA
Udział kobiet w zarządzaniu powoli się
zmienia: od października 2018 r. jedyną
kobietą na stanowisku zarządzającym na
WIiTCh jest zastępca dyrektora instytutu C-1 ds. dydaktyki. Pod tym względem
dla mnie płeć nie jest ważna. Ważne, aby
osoby były przygotowane merytorycznie do pełnionych funkcji. Czym się różni
męski styl zarządzania od kobiecego? Ja
nie widzę cech, które są przypisane tylko
męskiemu zarządzaniu albo kobiecemu
zarządzaniu.
ZB: Czy obserwuje Pani równe traktowanie pracowników? Zadania i udział w projektach są rozdzielane jednakowo pomiędzy poszczególnych pracowników?
Jeżeli ktoś chce złożyć jakiś projekt, to
dobiera sobie zespół lub jeśli wymagają
tego reguły danego konkursu, rekrutuje w odpowiedni sposób. Konstruując
zespół projektowy, ma się na uwadze
względy merytoryczne, w tym konkretne zadania, które będą przypisane
członkom. Tworząc zespół, szuka się ludzi o kompetencjach, wiedzy, umiejętnościach koniecznych do wykonywania
prac badawczych, i nie zależy to od płci.
Do współpracy wybiera się osoby, które
mają podstawy merytoryczne, sprawdzają się w laboratorium, są kontaktowe
i budzą zaufanie. Do osób, z którymi się
pracuje, trzeba mieć zaufanie.
ZB: Ja jednak spotkałam się z uwagami
tego typu, że zarządzający mężczyźni
rozdzielają prace, chociażby tę część
organizacyjną, którą trzeba zrobić dla
uczelni, w ten sposób, że kobiety dostają zadania wymagające długiego zaangażowania, wiele czasu, a przynoszące
mniej zaszczytu i satysfakcji, natomiast
mężczyźni dostają zadania szybkie i powodujące, że rośnie ich autorytet lub które przynoszą większe pieniądze.
Jeżeli chodzi o projekty badawcze, których byłam kierownikiem, to nie spotkałam się z takimi uwagami ani też nikt nie
miał do mnie pretensji, że pracuję z samymi kobietami.
LŻ: Czy Pani zdaniem można wpłynąć na
zmianę stereotypów w inżynierii, że mężczyzna to ten ważny, mający władzę, zaś
kobieta jest zależna, podporządkowana.
Myślę, że trzeba popracować z kobietami, żeby one bardziej wierzyły w siebie
i w swoją wartość. Przyczyną tego, że kobiety oddają pole mężczyznom, jest to, że

www.nasza.pk.edu.pl

same się wycofują. Wzmacnianie dziewcząt powinno rozpocząć się na wcześniejszym etapie życia, nawet wczesnoszkolnym. Moim zdaniem, im wcześniej,
tym lepiej. To ważne, bo wartości wypracowane w dzieciństwie przenoszą się na
dalsze etapy życia. Obecnie starając się
o finansowanie projektów naukowych,
badawczych i rozwojowych, konieczne
jest wskazanie równości szans kobiet
i mężczyzn. Projekty oceniane są również
pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi.
LŻ: Czy miała Pani sposobność uczestniczyć w sieciach kobiet naukowców?
Zaangażowałam się w programy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. To są dwa
programy mentoringowe — pierwszy to
„LEAN in STEM” — wsparcie mentoringowe dziewczyn, które chciałyby rozwijać
karierę naukową w obszarze STEM (matematyka, technologie medyczne, inżynieria). Program jest skierowany do studentek, doktorantek, młodych doktorów.
Natomiast drugi to „Girls go start-up”, program mentoringowy dla studentek, doktorantek, młodych doktorów, pragnących
rozwijać karierę pod kątem wdrażania do
biznesu elementów naukowości. Uczestniczę w obu cyklicznie.
Dlaczego takie programy są cenne?
Patrząc globalnie, właśnie w nowych
technologiach kobiety są troszeczkę
wycofane. Konieczne jest wspieranie dobrych pomysłów, wspieranie dziewczyn,
wskazanie im ścieżek rozwojowych,
pewnego rodzaju ukierunkowanie, pokazanie możliwości i szerszej perspektywy. Warto im uświadomić, że w życiu
zawodowym czekają je nieraz bardzo
trudne wybory, żeby mały świadomość,
iż to one same decydują, co się z nimi
stanie. Ważne, aby nie bały się decyzji.
Mam przyjemność pracować z dziewczynami w „Girls go start up” w trzeciej edycji
i w „Lean in STEM”. Spotykamy się, prowadzimy konsultacje telefoniczne, mailowe, tworzy się relacja mentor — mentee.
Ważne, aby mówić, jakie są wzajemne
oczekiwania i potrzeby — to jest interakcja. Wspólnie wypracowujemy indywidualne rozwiązania. W 2018 r. odbyła się
w Warszawie bardzo duża konferencja
„Women in Tech”, podczas której odbyły się sesje „Girls go start-up” i „Women
in STEM” jako inauguracja tego programu. Niestety, nie mogłam w niej wziąć
udziału z przyczyn losowych.

LŻ: Ja byłam obecna i byłam zachwycona. Organizatorzy przygotowali międzynarodową imprezę na 1000 osób,
a zarejestrowało się i przyjechało ponad
2600 osób z kilkudziesięciu krajów.
Tak, to było niesamowite wydarzenie. I tam
też odbyło się podsumowanie edycji dotychczasowych i rozpoczęcie obu nowych
programów mentoringowych.
LŻ: Dlaczego kobiety na wysokich stanowiskach często nie pomagają innym kobietom w karierze?
Czy ja się z tym spotkałam? Nie. Można powiedzieć, że moja współpraca z kobietami
zawsze była przykładna. Począwszy od
mojej mentorki.
LŻ: Czy może Pani przekazać przesłanie
dla młodych kobiet inżynierów i kobiet
naukowców?
Młodym kobietom życzę, aby nie bały się
podejmować wyzwań, żeby zaufały sobie
i uwierzyły w swoją wartość. Życzę im, żeby
odważnie walczyły o swoje, żeby nie dały
się stłamsić.
LŻ: Pięknie dziękujemy. Życzymy Pani Profesor kolejnych wspaniałych sukcesów.

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

Poradniki dla inżynierów z czasów
króla Sobieskiego
Dzieła Stanisława Solskiego „Geometra” i „Architekt” przysłużyły się rozwojowi
polszczyzny w naukach technicznych
MICHAŁ CZERENKIEWICZ

W

itruwiusz — jeden
z najbardziej znanych architektów
w dziejach, żyjący
na przełomie czasów republiki rzymskiej i pryncypatu
― w swoim traktacie „De architectura”
(„O architekturze”), dedykowanym cesarzowi Augustowi, postuluje, by adepci tej dyscypliny posiadali umiejętność
pisania oraz znali literaturę i wiadomości z zakresu innych dziedzin. Do tych
ostatnich zaliczył: arytmetykę, geometrię, przyrodoznawstwo, muzykę, historię, filozofię, astronomię, medycynę
i prawo. O ile umieszczenie w tym szeregu dwóch (ewentualnie trzech) pierwszych dyscyplin jest dla nas naturalne,
o tyle obecność kolejnych zdaje się być
na pierwszy rzut oka zbędna. Jednak
autor wyjaśnia zasadność także tych
nauk w procesie kształcenia i praktyki
zawodowej architektów, zdając sobie
wszak sprawę, że ich opanowanie będzie możliwe w ograniczonym zakresie.

Bliski polihistorom
W postulacie wszechstronnego wykształcenia architektów znaleźć można
analogię do dezyderatów kierowanych
w epoce augustowskiej względem idealnego mówcy, który powinien znać także
filozofię. Wielodyscyplinarność zresztą
jako wyznacznik aktywności cechującego się ogładą człowieka wykształconego
powróci jako postulat u progu renesansu. Idea l’uomo universale będzie znajdować swoją kontynuację także w czasach
późniejszych, również w stuleciu XVII.
W tym właśnie wieku urodził się
Stanisław Solski (1622–1701), postać wielowymiarowa i nieszablonowa. Jakkolwiek nie można bez wahania określić
Solskiego mianem „człowieka o wiedzy
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Cztery dzieła Stanisława Solskiego
wydrukowała krakowska drukarnia
prowadzona przez przedstawicieli rodziny Schedlów. Oficyna Schedlowska,
działająca w latach 1639–non ante 1708 należy do najbardziej znaczących firm
drukarskich XVII wieku na terenie Rzeczypospolitej. Dwa spośród wydanych
przez Schedlów utworów, wzajemnie
się uzupełniające dzieła ― „Geometra
polski” w trzech częściach oraz „Architekt polski”, znany nam obecnie
w jednej księdze — należą do najsłynniejszych prac Solskiego. Przymiotnik
określający rzeczowniki w obu tytułach
wskazuje zarówno na krąg odbiorców,
jak i na język w jakim dzieła zostały napisane.

Księgi podzielone na zabawy
Strona tytułowa „Architekta polskiego”
Stanisława Solskiego (egz. BJ St. Dr. 311398 III)

powszechnej”, to jednak z całą pewnością bliski on jest typowi umysłowości
właściwej wczesnonowożytnym polihistorom. Niepospolitość Stanisława Solskiego, misjonarza, architekta teoretyka
i praktyka, pisarza ascetycznego znajduje wyraz w jego dziełach wydanych
w Krakowie u Schedlów i dziedziców
Franciszka Cezarego oraz w Warszawie przez Jana Aleksandra Gorczyna.
Kolejne edycje całości lub też wyciągów
z prac Solskiego ukazywały się także,
począwszy od XIX wieku aż do czasów
nam współczesnych. Pod względem tematycznym całą dostępną dzisiaj dzięki drukowanym wydaniom twórczość
Solskiego podzielić możemy na dwie
grupy — utwory z zakresu nauk technicznych oraz pisma dotyczące kultu
eucharystycznego.
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Tekst właściwy „Geometry polskiego”
poprzedza wspólna obydwu tytułom
karta przedtytułowa. Wspólne jest również nieodzowne dla zapewnienia właściwego obiegu książki napisanej przez
zakonnika pozwolenie na druk, udzielone w 1682 r. przez prowincjała jezuitów
i zamieszczone na odwrocie karty tytułowej „Geometry”. Świadczyłoby to, że oba
dzieła Solski miał przygotowane do druku w postaci rękopiśmiennej najpóźniej
w tymże roku, niemniej w rzeczywistości tak przygotowany tekst „Architekta
polskiego” był po kilku latach uzupełniony przez autora. Dowodem na ścisły
związek obydwu prac jest zamieszczenie
po księdze pierwszej „Geometry” spisu
rzeczy „Architekta”. Obydwa dzieła zawierają ryciny w samym tekście oraz dołączone do niego tablice.
W 1683 r. Jerzy i Mikołaj Schedlowie
wydali w dwóch różniących się wersjach, czyli tzw. wariantach, pierwszą
część „Geometry polskiego”. Kolejne
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ARTYKUŁY
dwie części, z lat 1684 oraz 1686, także
posiadają swe wariantywne odbicia.
Ze wstępu do dzieła dowiadujemy się
o zamiarze autora, jakim było zniwelowanie trudności w stosowaniu reguł
geometrii przez ludzi nie dość zaznajomionych z językami klasycznymi, jak
i uproszczenie nazewnictwa także dla
osób biegłych w łacinie. Temu celowi
służyć miało przedstawienie treści wywodu w języku polskim, przekładające
się również na tłumaczenie terminologii greckiej i łacińskiej.
Poznanie geometrii w intencji autora
doprowadzić ma do większej miłości ku
Bogu, „który w linijkach i punktcikach
głębokie dziwne zawarł własności”. Praktycystyczny charakter podręcznika Solskiego zawiera, siłą rzeczy, niewiele odwołań do sfery pozanaukowej. Do sfery
sakralnej nawiązywał w dużo większym
zakresie Witruwiusz, kiedy w „De architectura” pisał o bogach czczonych w Rzymie, budowie świątyń oraz „boskiej myśli” (divina mens), której przypisywał
wyznaczenie konkretnego miejsca na ziemi dla państwowej organizacji Rzymian.
Poszczególne księgi „Geometry”
dzielą się na zabawy, a te z kolei na rozdziały i dalej na nauki uzupełniane niekiedy przydatkami. Widniejący w pełnej
postaci tytułu termin „zabawa” oznacza
w odpowiednich miejscach tyle co „zajęcie”, „sposób spędzania czasu” lub
w zależności od kontekstu „kwestię”.
Co się tyczy materiału ilustracyjnego, to
w pierwszej księdze występują niemal
wyłącznie figury geometryczne oraz
linie i, rzadziej, tabele, natomiast w drugiej więcej jest już rycin przedstawiających poszczególne urządzenia, w trzeciej zaś dużą część stanowią także tabele
oraz zestawienia liczbowe.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą
w tytule w tekście występuje niemal
wyłącznie język polski, jakkolwiek
obecne są także pojedyncze słowa oraz
passusy łacińskie. Są nimi: aprobacja
cenzorska oraz pozwolenie prowincjała, odwołania w tekście do innych
autorów, cytatów z „Apokalipsy” na
końcu księgi pierwszej, jak i na przedostatniej karcie księgi trzeciej, definicje
łanów, przełożone na język polski oraz
dedykacja królowi Janowi III Sobieskiemu, otwierająca księgę drugą w jednym
z wariantów. W liście dedykacyjnym do
monarchy Solski wspomina, że długo
oczekiwane dzieło ukazało się dzięki
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pomocy materialnej króla. Sławi go także za zwycięstwo pod Wiedniem, które
zapowiadał zamieszczony na początku
księgi pierwszej jednego z wariantów
„Prognostyk zwycięstwa nad Turkami Jana III”. Nieliczne słowa łacińskie,
w tym cytaty z „Apokalipsy”, pojawiają
się w „Architekcie polskim”.

Upraszczanie terminologii
W 1690 r. ukazała się pierwsza spośród
trzech planowanych do wydania ksiąg
„Architekta polskiego”. Jeden z dwóch
głównych wariantów zawiera dedykację
skierowaną do biskupa krakowskiego
Jana Małachowskiego, „wielkiego publici Patriae boni [powszechnego dobra ojczyzny] architekta”. Cała dedykacja jest
zmetaforyzowaną pochwałą adresata,
skonstruowaną jako scena wstępowania
architekta do domu biskupiego. Architektem jest samo zalecane dzieło, jak
i jego autor. Przystępowanie architekta
do domu oznacza wykazanie świetności
zasług rodu Małachowskich.
Zwracając się w odrębnym tekście
do czytelnika, Solski przedstawia jedną z głównych zasad swojego dzieła,
tj. upraszczanie terminologii poprzez
oddawanie, gdzie to możliwe i pożyteczne, terminów łacińskich polskimi odpowiednikami. W znanej nam księdze
Solski omawia zagadnienia z zakresu
mechaniki na przykładzie konstruowania urządzeń służących ergonomii wysiłku, w tym kół, oraz przedstawia przykłady różnego rodzaju młynów i innych
konstrukcji korzystających z energii
wodnej. W dziele znajduje się znacznie
więcej graficznych przykładów konkretnych machin niż w „Geometrze”.
Pisząc „Geometrę polskiego” i „Architekta polskiego”, Solski opierał się na
naukach pobieranych w młodości pod
kierunkiem jezuity Zygmunta Brudeckiego, znanego przede wszystkim jako
tłumacz, a także na własnym doświadczeniu. Korzystał również z Euklidesa,
a ponadto z prac włoskiego architekta
Scamozziego oraz jezuickich autorów wczesnonowożytnych, takich jak
Christoph Clavius, Jean Voel, André
Tacquet, Claude-François Milliet Dechales, Kaspar Schott czy Athanasius
Kircher.
Zasługą Solskiego jest nie tylko przeszczepienie na rodzimy grunt myśli zachodnioeuropejskiej, lecz także realizacja

Tablica ilustrująca wywód o młynach
wodnych i wietrznych w „Architekcie
polskim” Stanisława Solskiego (egz. BJ St.
Dr. 311398 III)

społecznikowskiego wręcz przekonania
o konieczności podniesienia poziomu
wiedzy z zakresu miernictwa i architektury w celu poprawy standardów wykonywanej pracy i statusu życia.
Więcej informacji:
Witruwiusz, „O architekturze ksiąg dziesięć”,
przeł. K. Kumaniecki, wstęp A. Sadurska, Warszawa 1999; S. Solski, „Architekt polski”, opr. J. Burszta, Cz. Łuczak, Wrocław 1959; L. Grzebień, „Solski
Stanisław” [w:] „Polski słownik biograficzny”,
t. XL, Warszawa — Kraków 2000–2001.
Artykuł powstał w trakcie realizacji projektu badawczego o numerze 2016/20/S/HS2/00078,
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Tekst stanowi zmienioną i uzupełnioną wersję materiałów zamieszczonych na stronie:
www.schedlowie.edu.pl (data dostępu: 20 III 2019 r.)
oraz tekstu „Dawna książka, Schedlowie i co dalej?”,
[w:] folder „Multimedialne Mikromuzeum Oficyna
Schedlów”, [red. A. Kulig, Kraków 2019].
Dr Michał Czerenkiewicz jest adiunktem na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod auspicjami Narodowego Centrum Nauki realizuje projekt „Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji
wydawniczej oficyny Schedlów”. W grudniu
2018 r. uczestniczył w warsztatach dla studentów „Multimedialne Mikromuzeum Oficyna
Schedlów”, zorganizowanych przez mecenasa
kultury Bogdana Steinhoffa i Zakład Geometrii
Wykreślnej i Technologii Cyfrowych PK (o wystawie, na której pokazano efekty konkursu towarzyszącego warsztatom, piszemy na s. 32).
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Bieg dla upamiętnienia patrona Politechniki
Punktualnie o godzinie 12 pod budynkiem
głównym Politechniki Krakowskiej rektor
PK prof. Jan Kazior dał sygnał do startu zawodnikom uczestniczącym w 43. Ulicznym
Biegu Sztafetowym Szlakiem Pomników
Pamięci Tadeusza Kościuszki. Podobnie jak
w latach ubiegłych impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży uczelni
i szkół oraz przedstawicieli służb mundurowych. 25 marca 2019 r. sztafety męskie rywalizowały na tradycyjnej trasie, wiodącej spod
Politechniki przez Rynek Główny na kopiec
Kościuszki. W pozostałych kategoriach biegi
odbyły się wokół Rynku Głównego.
W sztafecie mężczyzn dwa pierwsze
miejsca zajęły dwie drużyny Akademii Wychowania Fizycznego, zaś na trzecim uplasowali się reprezentanci pierwszego zespołu Politechniki Krakowskiej. W biegu tym
tradycyjnie sklasyfikowano zawodników
biegnących na pierwszej zmianie w ramach

Memoriału im. dr. Piotra Jeża. Podobnie jak
w roku ubiegłym tę klasyfikację wygrał Piotr
Marmon z PK, wyprzedzając Andrzeja Kowalczyka (AWF II) i Szymona Dobaja (AWF I).
W sztafecie kobiet triumfował zespół
AWF I, przed drużynami Collegium Medium
UJ I i Uniwersytetu Ekonomicznego I. W klasyfikacji służb mundurowych najszybsza
okazała się sztafeta 6. Brygady Powietrznodesantowej, która wyprzedziła drużyny
21. Brygady Strzelców Podhalańskich i Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu.
Rozegrano też bieg sztafet osób niepełnosprawnych. W tej kategorii zwyciężyli
przedstawiciele PK przed dwiema drużynami AGH Kraków.
Puchar Zarządu Głównego AZS zdobyła Katarzyna Chryszczyk (AWF I), która
wyprzedziła Justynę Bryzek (AGH I) i Paulinę Górak (Uniwersytet Rolniczy). Rozegrany został też Bieg VIP-ów. W tej kategorii

najlepszy okazał się Daniel Bukalski, wiceprezes AZS Kraków. Na drugim miejscu
zameldował się Leszek Książek, prodziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR, a trzeci był Joshua Crabtree, oficer
ds. bezpieczeństwa Konsulatu USA w Krakowie. W rozegranym po raz drugi Memoriale Edwarda Surdyki zwyciężył zespół
reprezentujący Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Wręczenie nagród odbyło się w hali
sportowej PK przy ul. Kamiennej. Zawody sportowe poprzedziło złożenie przez
przedstawicieli władz PK kwiatów w miejscach upamiętniających Tadeusza Kościuszkę — na płycie poświęconej przysiędze złożonej 24 marca 1794 r. w Rynku Głównym
i na terenie Politechniki Krakowskiej.
Zdjęcia z 43. Biegu Kościuszkowskiego
zamieszczamy na s. III okładki.

(ps)

Siedmiolatka na podium konkursu w zapamiętywaniu liczby pi

Perła w koronie i… kryptowaluty
Tradycją stają się obchody Dnia Liczby Pi
na Politechnice Krakowskiej. Przygotowywane od prawie dziesięciu lat przez Radę
Samorządu Studenckiego na Wydziale
Fizyki, Matematyki i Informatyki, zawsze
obfitują w ciekawe wydarzenia. Tym razem
w konkursie recytowania z pamięci liczby
pi, zorganizowanym 14 marca (czyli w dniu
3.14 według zapisu amerykańskiego),
wszystkich zadziwiła zawodniczka, która
zajęła trzecie miejsce.
Pi to najsłynniejsza liczba niewymierna.
Zwykle do prostych rachunków wystarcza
nam jej przybliżona wartość 3,14. Ale są
osoby, które potrafią „z głowy” wymienić
znacznie dłuższe rozwinięcie. W tym roku
najlepszy okazał się uczeń liceum Dominik Sobczyk, który podał 284 cyfry. Druga
w konkursie była Julia Pedrycz z wynikiem
188 cyfr, zaś trzecie miejsce zajęła… siedmioletnia Natalia Sobczyk (siostra Dominika),
która wymieniła 142 cyfry. Przypomnijmy, że
fantastyczny rekord zwodów został ustanowiony w roku ubiegłym i wynosi 2333 cyfry.
Drugą konkurencją, która weszła do
kanonu obchodów Dnia Liczby Pi na
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Wykładowcy Dnia Liczby Pi na PK — Stanisław Drożdż i Jan Koroński. Fot.: Jan Zych

PK, jest układanie na czas kostki Rubika.
W tej dziedzinie najlepszy okazał się licealista Łukasz Burliga, który kostkę ułożył
w ciągu 10,69 s (rok temu też wygrał i był
wtedy o kilka dziesiątych sekundy szybszy). Drugi w kolejności Bartłomiej Krokosz potrzebował 12,54 s, a trzecie miejsce zajął Wojciech Natanek z wynikiem
13,72 s.
Podobnie jak w latach ubiegłych, ucztą
duchową były dwa wykłady naukowców
z PK na tematy związane z bohaterką dnia.
Dr hab. Jan Koroński przedstawił wykład
„Liczba pi — perła w koronie królowej
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nauk”. Natomiast wystąpienie prof. Stanisława Drożdża było zatytułowane „Od liczby pi do kryptowalut”.
Nie zabrakło też różnych gier i zabaw,
nie wymagających specjalnego przygotowania. Można było zobaczyć wystawę
fraktali wykonanych przez fotografika Jana
Zycha. Obchody Dnia Liczy Pi odbyły się
jak zwykle na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK przy ul. Podchorążych
w Krakowie. Spotkanie otworzył prodziekan WFMiI dr inż. Jerzy Jaworowski.

(ps)
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Politechnika Krakowska w mediach
SmogLab.pl
5 marca 2019 r.
Prof. Agnieszka Generowicz:
„Zmiany w segregacji śmieci
powinniśmy zacząć od instalacji,
nie mieszkańców”
Od 1 kwietnia wchodzą nowe zasady segregacji odpadów. Co się zmieni? Na przykład to,
że będziemy musieli osobno wyrzucać odpady organiczne, czyli resztki jedzenia. — Obowiązek wydzielania frakcji biodegradowalnej
nałożyła na nas dyrektywa unijna, dlatego teraz brązowe kubły pojawią się w całej Polsce.
Niemcy czy Czesi segregują organikę już od
lat — im będzie łatwiej — mówi dr hab. inż.
Agnieszka Generowicz z Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Krakowskiej.
— Na razie mam w domu dwa kubły — na
odpady zmieszane i te segregowane. Jak to będzie wyglądać po 1 kwietnia?
— Ten system segregowania zależał
do tej pory od miejsca zmieszania — ja na
przykład mieszkam w zabudowie jednorodzinnej i wyrzucam osobno szkło, papier,
tworzywa sztuczne z metalami oraz zmieszane. Niektórzy, jak pani, mają tylko worek
na zmieszane i żółty na frakcje segregowane. To zostanie ujednolicone i rozszerzone
— będziemy wyrzucać osobno papier, tworzywa sztuczne, szkło, zmieszane oraz odpady organiczne i zielone. Mam w związku
z tym kilka obaw. Przede wszystkim — powinniśmy zacząć od instalacji, a niekoniecznie od mieszkańców. Tutaj powielony jest
błąd z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy
Polacy uczyli się segregacji, rozdzielali odpady, a w końcu przyjeżdżała po nie jedna
śmieciarka i wszystko mieszała. Teraz na
pewno nie przyjedzie jeden transport, w tej
sprawie mocno poszliśmy do przodu. Worki
zabierze kilka śmieciarek, ale co się z tymi
moimi wysegregowanymi odpadami stanie
potem? (...) Myślę, że plan powinien być taki
— nauczmy mieszkańców, jak segregować
śmieci, wywoźmy je selektywnie i przetwarzajmy, jak umiemy, dopóki nie będziemy
mieć specjalnych instalacji. Ale o nich trzeba
pomyśleć szybko. Jest jeszcze jedna zmiana,
o której nie powiedziałyśmy — trzeba dostawić kosz na odpady zielone, czyli trawę
i liście. Kraków może służyć za przykład, bo
u nas to działa od lat, mamy bardzo dobry
system (dostarczane są specjalne worki na
zieleń — od aut.). Mamy też instalacje — odpad zielony przetwarzany jest na kompost.
Można go później kupić za około 100 zł za
tonę, wystarczy przyjechać przyczepką pod
kompostownię. Dostajemy pełny recykling
organiczny. Ale jeśli dorzucimy tam odpady
kuchenne — dostajemy odpad zmieszany.
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— (...) Ten system, który wejdzie w całej
Polsce w kwietniu, jest dokładnie taki, jaki powinien być? Modelowy?
— W Krakowie jest modelowy. Niewiele nam nie brakuje w temacie gospodarki
odpadami — mamy nie tylko dobre instalacje, ale też odbiór gabarytów, tekstyliów,
sortownie, punkty selektywnego odbioru,
spalarnię. Jedyne, czego jeszcze potrzebujemy, to bardziej zaangażowanego społeczeństwa.

„Gazeta Wyborcza”
12 marca 2019 r.
Monika Bogdanowska została
konserwatorem zabytków
Na stanowisko konserwatora zabytków powołał dr Monikę Bogdanowską wojewoda
Piotr Ćwik. Z wnioskiem o powołanie dr Bogdanowskiej na to stanowisko wystąpiła Magdalena Gawin, generalna konserwator zabytków. We wniosku do wojewody minister
Gawin podkreślała: „Dr hab. Monika Bogdanowska jest autorką koncepcji działania na
rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie małopolskim, opiera się na tworzeniu wokół bogatej narracji
kulturowej woj. małopolskiego programów
promocji, ochrony, ratowania i udostępniania
obiektów dziedzictwa, miejsc i przestrzeni.
Za kluczowe w pracy wojewódzkiego konserwatora zabytków uznaje podejmowanie
starań zmierzających do poprawy relacji między obywatelami, a urzędem oraz wspieranie
wszelkimi dostępnymi środkami społecznych
aktywności na rzecz ochrony i opieki nad
dziedzictwem”.

„Gazeta Wyborcza”
15 marca 2019 r.
Dzień Liczby Pi na Politechnice
Krakowskiej. Z konkursem
recytacji cyfr
Politechnika Krakowska obchodzi Dzień
Liczby Pi (oznaczanej symbolem π) od
2012 r. W jego ramach organizuje specjalne
wykłady i konkursy. W tym roku uczestnicy wysłuchali wykładów: dra hab. Jana Korońskiego
„Liczba pi — perła w koronie królowej nauk”
i prof. dra hab. Stanisława Drożdża „Od liczby
pi do kryptowalut”. Uczestnicy wypróbowywali swoje umiejętności w układaniu kostki
Rubika na czas. Rekordziście zajęło to 10 sekund. Najwięcej emocji budzi bicie rekordu
w recytacji rozwinięcia liczby pi.

Polska Agencja Prasowa
15 marca 2019 r.
36 proc. studentów uczelni
technicznych to kobiety
Kobiety stanowią 36 proc. wszystkich studentów uczelni technicznych. Najwięcej pań studiuje na tego typu uczelniach biotechnologię,
architekturę i technologię chemiczną — wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2019”.
Raport przygotowała Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy”. Uczelnie techniczne wybiera
12 proc. wszystkich studiujących kobiet, podczas gdy uniwersytety wybierane są przez
34 proc. kobiet, zaś uczelnie ekonomiczne
— przez 14 proc. (...) Udział kobiet wśród doktorantów wyższych szkół technicznych w ostatnich pięciu latach ustabilizował się na poziomie
40 proc. Spośród politechnik największy odsetek doktorantek znajduje się na Politechnice
Krakowskiej (51,1 proc.), Politechnice Częstochowskiej (47,7 proc.) oraz Politechnice Gdańskiej (47,1 proc.). Szczególną uwagę autorzy raportu zwracają na liczbę studentek informatyki
na polskich uczelniach. Jak wskazują, systematycznie zwiększa się procentowy udział kobiet
wśród studentów kierunków informatycznych.
Na tych kierunkach studiuje obecnie ponad
12 tys. kobiet — co stanowi 14,6 proc. ogólnej
liczby studentów kierunków IT (w roku akademickim 2014/2015 — około 12 proc.).

LoveKrakow.pl
17 marca 2019 r.
Kampus dla wszystkich.
Studenci Politechniki zajmą się
terenem UJ
Studenci architektury krajobrazu Politechniki
Krakowskiej zaprojektują skwer na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju.
To tylko jedno z wielu działań, które mają pozytywnie wpłynąć na jakość tej przestrzeni. Studenci PK mają przygotować koncepcję zagospodarowania „zielonego trójkąta” pomiędzy
główną aleją kampusu a ekranami akustycznymi wzdłuż ul. Bobrzyńskiego. W miejscu, gdzie
dziś rośnie po prostu trawa, ma się znaleźć miejsce na różne aktywności — zarówno naukę,
edukację środowiskową, jak i rekreację. Prace
będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej, która zostanie otwarta 17 maja. (...)
W planie są też międzywydziałowe warsztaty,
organizowane przez geografów we współpracy z Politechniką Krakowską, Akademią Sztuk
Pięknych i Instytutem Socjologii, których zadaniem będzie wypracowanie projektów różnych
miejsc na kampusie.
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KALEJDOSKOP

Multimedialne Mikromuzeum Oficyna Schedlów
Wystawa pokonkursowa
27 lutego — 24 marca 2019 r.
Warsztaty studenckie dotyczyły opracowania koncepcji aranżacji na cele
ekspozycyjno-muzealne wybranych
wnętrz Pałacu Spiskiego w Krakowie.
Odbyły się w grudniu 2018 r. Przygotowane przez studentów szkice brały
udział w konkursie i zostały nagrodzone finansowo. Sponsorem nagród
był właściciel obiektu Bogdan Steinhoff, który wraz z Zakładem Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowej
zorganizował konkurs i warsztaty.
Tematem projektów była koncepcja aranżacji dwóch pomieszczeń, w których należało uwzględnić
miejsce ekspozycyjne do upamiętnienia działającej w tym obiekcie
w XVII i XVIII wieku drukarni rodziny
Schedlów. W konkursie wzięło udział
jedenaście projektów, spośród których wyłoniono laureatów. Nagroda
przypadła Marii Weronice Jaskierni
i Joannie Kłyś. Wyróżniono również
prace Natalii Olchawy i Dominika
Pacholika; Katarzyny Majki i Agaty
Małeckiej oraz Michała Kołodzieja
i Dawida Pióreckiego.

Projekt Marii Weroniki Jaskierni i Joanny Kłyś

Iwa Kruczkowska-Król, „Daisy von Pless”

KSIĄŻ 2019
Wystawa poplenerowa
18 lutego — 11 marca 2019 r.

Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Plenerowego „Książ 2019”
spotkali się w tym samym miejscu po raz dziesiąty. A byli to: Joanna Banek — komisarz, Iwa Kruczkowska-Król, Helena Jacyno (Ukraina / Polska), Barbara Frankiewicz, Serge Vasilendiuc (Rumunia / Polska), István
Csizmadia (Gruzja), Maia Chyonia (Gruzja), Irina Toronjadze (Węgry), Ula
Klechta, Iwona Markowicz, Małgorzata Buczek. Inspirację dla uczestników pleneru stanowiły wspaniałe krajobrazy, tym razem odziane w zimową szatę, a także księżna Daisy von Pless, której portrety zaprezentowane zostały na wystawie. Jeden z nich wrócił po wystawie do Książa,
by w Hotelu przy Oślej Bramie, który co roku gości uczestników pleneru,
znaleźć na stałe miejsce.

Iwa Kruczkowska-Król, „Daisy von Pless”
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43. Bieg Kościuszkowski
Zosie
Jeśli w domu twym jest Zosia,
córka, żona albo mama,
to zapewne jest jak u mnie:
Zosia wszystko robi sama.
Choć są dzieci w naszym domu,
nie pomogą nic mamusi,
bo nie wolno jest nikomu.
Zosia zrobić sama musi.
Nikt zakupów tak nie zrobi,
nie wypierze, nie posprząta,
nikt tak tortu nie ozdobi,
jeśli Zosia się nie krząta.
Taka jest z Zosiami bieda,
że to samodzielne damy,
i choć zmienić się ich nie da,
to my Zosie te kochamy.
Mojej żonie Zofii —
Krzysztof Konstanty Stypuła

Start sztafet męskich spod gmachu głównego PK poprzedziło
odegranie hejnału mariackiego. A potem ścigano się w atmosferze dobrej zabawy.
Zdjęcia: Jan Zych

