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SŁOWO REKTORA

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

Maj to już tradycyjnie miesiąc wielu wydarzeń na naszej 
uczelni — czas studenckiej zabawy podczas czyżynaliów 
i juwenaliów oraz świętowania całej społeczności Politechniki 
Krakowskiej z okazji Święta Szkoły.

Nie tak dawno zakończył się w Zdyni 57. Rajd Politechni-
ki Krakowskiej (w tym roku „Elficki”). Jak zawsze, cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem studentów i pracowników, którzy 
uczestniczyli w trasie rektorskiej. Po raz pierwszy tak licznie 
reprezentowani byli studenci Erasmusa z różnych krajów euro-
pejskich, którzy obecnie kształcą się na naszej uczelni. To bardzo 
sympatyczny znak popularności naszego rajdu, symboliczny 
szczególnie w 15. rocznicę przystąpienia naszego kraju do UE.

Innym wartościowym projektem naszych studentów był 
niezwykły pokaz w technice 3D mappingu, który — w ra-
mach obchodów Dnia Europy — przeprowadziło na Rynku 
Głównym Koło Naukowe Grafiki Komputerowej „Visgraph” 
z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. Wydarzenie 
zorganizowało CTT PK. Technika 3D mappingu łączy sztu-
kę i technologię — jest kompozycją architektury, światła oraz 
dźwięku. Animację przygotowuje się dla konkretnego budyn-
ku i nie może być wykorzystana w innym miejscu. Widowisko, 
przeprowadzone na fasadzie pałacu Krzysztofory, pomyślane 
jako symboliczna podróż po krajach Europy, cieszyło się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa i turystów.  
KN „Visgraph” prezentowało już w przeszłości piękne pokazy 
na budynkach Politechniki, ale ten na Rynku był wyjątkowy, 
bo — jak dotąd — największy i najbardziej pracochłonny. Wy-
magał przy tym tego, co w zawodzie inżynieria bardzo ważne 
— dobrze zorganizowanej i zgodnej współpracy dużej grupy 
studentów różnych kierunków studiów: informatyki, archi-
tektury, architektury krajobrazu i fizyki. Majowe widowisko 
świetnie się udało (i to mimo deszczowej aury) i było znakomi-
tą wizytówką zdolności naszych wychowanków, jak i promocją 
dla uczelni.

W ostatnim czasie poznaliśmy laureatów ósmej edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko — Inżynier 
i Żołnierz”. Zwyciężczynią tegorocznego konkursu zosta-
ła Martyna Miśkiewicz z VII Liceum Ogólnokształcącego  
im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, w którym nasza uczelnia 
ma klasę patronacką. Politechnika Krakowska organizuje kon-
kurs „Tadeusz Kościuszko — Inżynier i Żołnierz”, aby promo-
wać pamięć o wielkim Polaku i swoim wybitnym patronie. Do 
rywalizacji zapraszani są uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych oraz studenci z całej Polski.

Specjalne gratulacje kieruję do dr. inż. arch. Krzysztofa 
Wielgusa, któremu Rada Miasta Krakowa przyznała Brązowy 
Medal „Cracoviae Merenti” w uznaniu szczególnych zasług 
dla miasta. Dr Wielgus, pracownik Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej, bardzo zaangażował się w ochronę, 
rewaloryzację i adaptację dawnych dzieł inżynierii, zabytków 
fortyfikacji, przemysłu i komunikacji na terenie Krakowa, Ma-
łopolski, Zamościa i ziemi przemyskiej. Aktywnie działał też 
na rzecz odnowy i adaptacji kilkudziesięciu obiektów dawnej 
twierdzy Kraków, m.in. fortu „Grębałów”. Jest też autorem me-

todologii i programu prac konserwatorskich 
przy najstarszych zabytkach lotniczych 
z lat 1910–1918, a także projektu Lot-
niczego Parku Kulturowego Rakowice- 
-Czyżyny. W ubiegłym roku dr Wielgus 
otrzymał także Medal „Zasłużony dla 
Politechniki Krakowskiej”. 

W ramach prowadzonych na PK reform 
zbliżamy się do końca prac nad kluczowymi 
aktami prawnymi. Na kwietniowym posiedzeniu Senatu, po kil-
kumiesięcznych szerokich konsultacjach, został przedstawiony 
projekt nowego statutu. Liczę, że po wniesieniu uwag przez se-
natorów, w maju Senat PK uchwali ostateczną treść dokumentu. 
W maju chcemy także powołać Szkołę Doktorską PK i uchwalić 
jej regulamin oraz przyjąć regulamin studiów na PK. 

Na koniec pragnę z radością poinformować o pomyślnym 
finale rozmów z organizacjami związkowymi w sprawie zasad 
wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PK. 14 maja br. zostało 
podpisane formalne porozumienie w tej sprawie z Komisją Za-
kładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK.

Od dłuższego czasu prowadziłem rozmowy z przedstawi-
cielami związków zawodowych. W tym czasie kilka razy byli-
śmy już bardzo blisko porozumienia, ale ponownie wracaliśmy 
do negocjacji ze względu na to, że związkowcy wycofywali się 
z wcześniejszych ustaleń, oczekując większych kwot na pod-
wyżki od tych przekazanych na ten cel przez MNiSW.

Sytuacja się zmieniła, gdy ministerstwo — przekazując 
uczelniom subwencję na rok 2019 — równocześnie przezna-
czyło dodatkową kwotę 230 mln złotych subwencji korygującej 
z przeznaczeniem na wyrównanie skutków finansowych pod-
niesienia minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademic-
kich (byliśmy zobligowani je przeprowadzić z początkiem bie-
żącego roku). Zgodnie z komunikatem MNiSW z 8 maja, dla 
naszej uczelni ta dodatkowa kwota to 3,7 mln złotych. Istotne 
jest także to, że te dodatkowe środki finansowe będą podstawą 
do naliczania subwencji także w latach następnych. Tak więc 
główny powód braku porozumienia ze związkami zawodowy-
mi, związany z oczekiwaniem zwiększenia kwoty przeznaczo-
nej na wzrost wynagrodzeń, został usunięty. Po informacjach 
z MNiSW, 10 maja, na spotkaniu ze związkami zawodowymi, 
osiągnęliśmy porozumienie dotyczące kwot przeznaczonych na 
wzrost wynagrodzeń i zasad podziału środków dla poszczegól-
nych grup pracowniczych. Te ustalenia zaakceptowały następ-
nie prezydia organizacji związkowych i 14 maja podpisaliśmy 
porozumienie, o czym społeczność akademicka została poin-
formowana w komunikacie rektora PK. Kolejnym niezbędnym 
krokiem przed wypłatami wyższych wynagrodzeń (z wyrówna-
niem od 1 stycznia) będzie ustalenie kryteriów przyznania pod-
wyżek uznaniowych. Na wydziałach będą to kryteria uchwalone 
przez Rady Wydziałów, a w przypadku pracowników jednostek 
pozawydziałowych oraz administracji centralnej i obsługi kryte-
ria opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Jan Kazior
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Naukę uzupełniajmy mądrością
Minął czas, w którym nauka była wartością samoistną. Stała się sferą o znaczeniu 
społecznym, instrumentem zmieniania rzeczywistości
KAZIMIERZ FURTAK

Działalność naukowa — rozumiana jako odkrywanie nowe-
go, tego, co nieznane lub doskonalenie tego, co już odkryte 
— wspomagające ją badania doświadczalne, a także zastoso-
wania przyczyniają się do rzeczywistego postępu, jeżeli są upo-
wszechnione i wykorzystane jak najlepiej dla dobra człowieka 
i jego przyrodniczego otoczenia. Z tego punktu widzenia w na-
uce jest miejsce zarówno dla ludzi kreatywnych, jak również 
dla dobrych dydaktyków różnych szczebli, takich, którzy po-
trafią wiedzę skutecznie przekazać.

Papier, druk i… 

Warto wspomnieć o dwóch wynalazkach, które przyczyniły 
się do przepływu informacji i wiedzy. Pierwszy z nich doty-
czy papieru. Został on wynaleziony w II wieku w Chinach, 
ale prawdopodobnie jego pochodzenie jest starsze. Z czasem 
stał się najbardziej rozpo-
wszechnionym materiałem do 
pisemnego porozumiewania 
się ludzi. Wyparł używany 
od starożytności pergamin. 
Papier jest w dalszym ciągu 
powszechnie używany w do-
bie komputerów i telefonów 
komórkowych.

Drugie odkrycie — to wy-
nalezienie druku przez Jana 
Gutenberga. Druk w dużym 
stopniu przyczynił się do 
rozpowszechnienia dorobku 
kultury renesansowej w kra-
jach Europy. W ciągu stuleci 
wydanie książki (oczywiście 
„ręcznie pisanej”) należało do 
skrybów i kopistów, których praca powstawała w bardzo wol-
nym tempie. Natomiast wynalezienie druku przyczyniło się 
do znacznie szybszego wydawania książek; zwłaszcza w du-
żych nakładach. Jedną z pierwszych książek wydrukowanych 
nową techniką była Biblia wydana przez Jana Gutenberga około 
1454 r. O tym jak bardzo przydatny okazał się druk, świadczy to, 
że około 1480 r., niecałe 40 lat po jego wynalezieniu, drukowanie 
stosowano już w całej Europie.

Do czasów Internetu „papierowy” obieg informacji był 
podstawowym sposobem komunikowania się. Było to waż-
ne również ze względu na upowszechnianie nauki. Nauka 
cieszyła się zawsze uznaniem społecznym, a nowości były 
szybko stosowane w praktyce. Jednym z takich przykładów 
było zastosowanie na przełomie XIX i XX wieku pionier-
skich prac F. S. Jasińskiego (1884 r.) i L. Tetmajera (1889 r.) 

dotyczących stateczności sprężysto-plastycznej prętów ści-
skanych przy projektowaniu mostów kratownicowych na Ka-
nale Łączańskim. 

Mniej więcej do końca XVII wieku zmiany były jeszcze po-
wolne, a nauka nie odgrywała wiodącej roli. Przyspieszenie 
— jak na tamte czasy — nastąpiło w XVIII wieku. Do osiąg- 
nięć tego wieku można zaliczyć: zegarek, mikroskop, ołówek, 
ale także silnik parowy, wiertarkę, przemysłową maszynę 
parową, baterię elektryczną (1800 r.).

Wyraźne przyspieszenie miało miejsce w XIX wieku. War-
to wymienić przykładowo takie wynalazki, jak: mechanicz-
ny warsztat do tkania (1804 r.), gazowe oświetlenie fabryki 
(1806 r.), kolej parowa na szynach (1808 r.), pierwszy silnik elek-
tryczny (1829 r.), żelbet (1848 r.), lampa naftowa (1853 r.), telefon  
(1876 r.), żarówka (1879 r.), samochód z silnikiem benzynowym 
(1885 r.). Znamienna była decyzja Urzędu Patentowego w Nowym 

Jorku: w 1899 r. poprosił, by go 
zamknąć, ponieważ „wszystko, 
co było do wynalezienia, zosta-
ło już wynalezione”. 

Świat się skurczył

Ostatnie stulecie było okre-
sem burzliwego rozwoju nauki 
i techniki, ale również czasem 
narastania obaw — coraz bar-
dziej uzasadnionych — o spo-
łeczne i środowiskowe (przy-
rodnicze) konsekwencje wielu 
spektakularnych osiągnięć. Ten 
okres rozwoju nie tylko trwa, 
ale wyraźnie przyspiesza. Pro-
ponowane wzorce globalne nie 

zawsze przystają do tradycji i przyzwyczajeń społeczności lokal-
nych. To budzi niepokój, a nawet sprzeciw. Duża jest rola psycho-
logii i socjologii w łagodzeniu skutków wprowadzanych zmian.

Zaskakującym rezultatem lawinowego przyrostu wiedzy 
i postępu technologicznego jest rosnąca świadomość społecz-
na narastających problemów koniecznych do rozwiązania. 
Tworzymy wiedzę i dzieła inżynierskie, dokonujemy odkryć, 
ale nie w pełni panujemy nad ich skutkami i coraz trudniej je 
przewidujemy. Ekstrapolacja trendów była w przeszłości moż-
liwa. Przewidywania w dużej mierze się sprawdzały. Można 
było kreować przyszłość w sposób uporządkowany, w dużej 
mierze zgodnie z prawami przyrody i kulturą społeczności 
lokalnych oraz rozwojem myśli i świadomości społecznej. 

Następujące w świecie zmiany społeczne i polityczne oraz 
gospodarcze mają również istotny wpływ na naszą naukową 

Kompozycja graficzna Jana Zycha



TEMAT NUMERU

3Nasza Politechnika nr 5 (189) maj 2019www.nasza.pk.edu.pl

i zawodową działalność. Jednym z głównych przejawów tych 
zmian jest to, że granice w sensie barier zanikają, następuje 
niwelowanie różnic w zakresie informacji i zarządzania oraz 
technologii. Termin „globalizacja” robi karierę! I w najbliższej 
przyszłości nie będzie inaczej, niezależnie od aktywności ru-
chów antyglobalizacyjnych. 

Świat się skurczył, jeżeli chodzi o możliwości kontaktów 
i współpracy. Jednak pomimo globalizacji zmiany kulturowe 
następują bardzo powoli. To może ograniczać lub utrudniać 
w pewnym zakresie implementację wzorców z jednego rejo-
nu świata do innego. Na przykład kraje Dalekiego Wschodu 
muszą tolerować zmiany kulturowe, przynajmniej do ta-
kiego stopnia, aby mogły przyjąć i zaakceptować zdolnych 
pracowników pochodzących z krajów innego kręgu kulturo-
wego — tak jak potrafiły to zrobić Stany Zjednoczone dzie-
siątki lat temu. To zadanie dla nauk społecznych, socjologii 
i psychologii. 

Wszyscy — czy chcemy, czy nie — zmierzamy do kultu-
ry cybernetycznej. Trudno sobie wyobrazić, aby było inaczej. 
Do tego dochodzi jeszcze rola mediów, a szczególnie tele-
wizji, radia i prasy. Internet, telewizja, telefonia komórko-
wa i inne tego rodzaju narzędzia sprawiają, że świat stał się 
„mały”, a globalizacja postępuje. Oprócz pozytywów przy-
nosi ona również zagrożenia. Z jednej strony pewniej czuje-
my się jako obywatele świata, ale z drugiej strony osłabia się 
indywidualność, a w dalszej perspektywie tożsamość.

Widok z okna na zieleń

Rozwój technologii informacyjnych zmienia nie tylko 
szybkość działania i wymiany informacji, ale także naturę 
człowieka i społeczeństwa. Zmienia sposób życia. Inaczej 
pracujemy i uczymy się. Inaczej spędzamy czas wolny. Inne 
niż dotychczas zachowania są preferowane w życiu spo-
łecznym, regionalnym i lokalnym. To poważne zagadnienia 
społeczne i socjologiczne. Dopiero wyniki kompleksowych 
badań zakrojonych na szeroką skalę mogą obserwowane 
zjawiska zrozumieć i przynajmniej częściowo je stymulo-
wać. Przeciętny obywatel nie rozumie wszystkich, nawet 
podstawowych nowych pojęć. Nie jest w stanie wiedzieć — 
a nawet słyszeć — o wszystkich nowych odkryciach, nawet 
w kraju zamieszkania. Czy to nie powód do frustracji, po-
czucia zagubienia i odrzucenia, własnej słabości i małości, 
samowykluczenia? 

Wyniki analiz socjologów i psychologów wskazują na 
konieczność zachowania równowagi w wyborze celów, gdyż 
prymat jakichkolwiek celów zagraża możliwości zaspokojenia 
innych potrzeb związanych ze środowiskiem życia człowie-
ka. Wyniki badań w zakresie jakości środowiska zamieszka-
nia przeprowadzone w Polsce wskazują, że za najważniejsze 
czynniki są uważane: poczucie bezpieczeństwa, intymność 
i spokój, widok z okna na zieleń, obecność w pobliżu terenów 
rekreacyjnych. Jak widać, nie jest to już dostępność do dóbr 
podstawowych czy ponadpodstawowych, lecz wyrażona 
w ten sposób jak gdyby tęsknota, wynikająca z tak zwanego 
rozwoju cywilizacyjnego. 

Jesteśmy świadkami i uczestnikami wielkiego postępu 
techniki. Powstaje jednak na przykład pytanie: dlaczego przy 
tak dynamicznym rozwoju technologii pracujemy dłużej 

i ciężej? Dlaczego podróże miejskie trwają coraz dłużej? Dla-
czego duże miasta są coraz bardziej zatłoczone i zabrudzone? 
Wiemy o tym i nie umiemy sobie z tym poradzić. 

Gdy ludzie nie mieli  
komórek, samochodów i samolotów

Jaką rolę w tej zmieniającej się rzeczywistości ma odgrywać 
nauka i technika? Musi się też zmieniać, ale w jakim kierun-
ku? Jakie są wyznaczniki i prerogatywy tych zmian? Czy misja 
nauki i techniki zdefiniowana przed laty jest w dalszym ciągu 
aktualna? Jeżeli się zmienia, to czy we właściwym kierunku 
i we właściwym tempie? Pytania można mnożyć. Gotowych 
dobrych odpowiedzi jak dotąd brak, ale szukać ich trzeba. 

Nie umiemy sobie radzić z patologiami społecznymi, ta-
kimi jak: 
• alkoholizm, 
• narkomania, 
• przestępczość, 
• bezrobocie, 
• rozpad więzi społecznych (wspólnotowych). 

To wielkie zadania dla ludzi nauki; wprawdzie niezwią-
zanych bezpośrednio z naukami technicznymi, ale jednak 
dla ludzi nauki. Trzeba wziąć pod uwagę, że część tych spo-
łecznych problemów jest spowodowana zagubieniem się 
człowieka, wynikającym z nieradzenia sobie w świecie no-
woczesnej techniki. 

Wynalazki i odkrycia XX wieku są jeszcze przyswajalne 
dla człowieka. Takiej pewności nie ma i prawdopodobnie nie 
będzie w odniesieniu przynajmniej do części odkryć i wyna-
lazków XXI wieku. To jest dodatkowy powód do zmiany sys-
temu edukacji społeczeństwa. To także wyzwanie dla różnego 
rodzaju organizacji, inspiracja do działań na rzecz edukacji 
we wszystkich grupach wiekowych. 

Symptomatyczne jest, że mamy coraz mniej czasu dla sie-
bie i bliskich; że ciągle się spieszymy. Mieli go przecież pod 
dostatkiem starożytni Grecy i Rzymianie. Mieli czas dla siebie 
i innych, na obcowanie z przyrodą. Kultywowali naturalny 
styl życia. W symbiozie żyły duch i materia — oczywiście, na 
tamtym poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego oraz 
cywilizacyjnego. Może właśnie dlatego, że ludzie nie mieli te-
lefonów komórkowych, samochodów i samolotów, nie mieli 
radia i telewizji — żyli spokojniej i bardziej bogato w sferze 
duchowej. Nie namawiam przez to do powrotu do poziomu 
życia jak w starożytności, ale wybór współczesnych standar-
dów musi być świadomy, a przede wszystkim racjonalny. 

Coraz wyraźniej widać, jak trafne jest stwierdzenie Ein- 
steina — wypowiedziane prawie sto lat temu — że 
„wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”. Powinniśmy stale 
pamiętać, że nasze problemy, które rozumiemy jako sprawy 
techniczne i ekonomiczne, są — w istocie rzeczy — także waż-
nymi problemami społecznymi.

Postęp techniczny, gospodarczy i wynalazki kreują nowe 
zawody. W społeczeństwie informacyjnym przy automatyza-
cji i robotyzacji wielu procesów produkcyjnych część ludzi bę-
dzie bezrobotna. Tworzy się zatem społeczeństwo bez pracy. 
Powstaje poważny dylemat społeczny, problem moralny — jak 
żyć bez pracy? To zadanie dla nauk społecznych. Czy pomogą 
one rozwiązać ten problem? 
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120 lat życia to niedaleka perspektywa 

Przewiduje się, że w przyszłości dzięki lepszej opiece me-
dycznej wzrośnie średnia długość życia. W połączeniu z ma-
łym przyrostem naturalnym będzie to skutkować starzeniem 
się społeczeństwa. W konsekwencji pojawi się duża presja 
na wdrożenie rozwiązań, które osobom starszym zapewnią 
samowystarczalność, a także prawidłową opiekę. Rezultaty 
demograficznego i socjoekonomicznego rozwoju będą nastę-
pujące: 
• zwiększająca się liczba starszych ludzi, którzy żyją sami 

i potrzebują opieki, także intensywnej;
• zwiększająca się liczba starszych ludzi, którym braku-

je zasobów finansowych i socjalnych i którzy będą mieli 
trudności w otrzymaniu minimalnych świadczeń opieki 
zdrowotnej;

• zwiększająca się liczba starszych ludzi, których stan majątko-
wy jest wystarczający, aby przeznaczać pieniądze na inwe-
stowanie w swoje bezpieczeństwo, zdrowie i rozrywkę; 

• zmieniające się relacje rodzinne i mieszkaniowe, średnio 
wzrośnie odległość między członkami rodziny, co wpły-
nie na możliwości udzielania sobie wzajemnej pomocy; 

• starzenie się społeczeństwa pracującego, potrzeba utrzy-
mania aktywności osób starszych w społeczeństwie 
i w pracy. 
Ludzie żyją coraz dłużej. Składa się na to wiele czynników, 

ale medyczne ośrodki naukowe nie ustają w dążeniu do takiej 
pomocy, aby średnia długość życia człowieka wynosiła nawet 
120 lat. Okres emerytalny znacznie się wydłuży. Osiągnięcie 
tego celu — według zapowiedzi specjalistów — to wcale nie 
tak odległa przyszłość. Jeżeli ten cel zostanie osiągnięty, to 
równolegle pojawią się nowe problemy społeczne, socjologicz-
ne, edukacyjne, ekonomiczne i inne, a ich rozwiązanie zapew-
ni ludziom godziwą egzystencję.

Jak zorganizować życie dla znacznej części społeczeństwa 
w tak zwanym wieku poprodukcyjnym? Jak przystosować 
starszych ludzi do funkcjonowania w zmieniającej się i coraz 
trudniejszej dla nich rzeczywistości? To duże wyzwanie dla 
nauk społecznych i psychologicznych, ale także konieczność 
odpowiedzi między innymi na pytanie, w jakim tempie i jak 
wprowadzać cyfryzację do codziennego życia.

W obecnej cywilizacji przemysłowej praca to nie tylko 
podstawa utrzymania. To przede wszystkim wartość godno-
ściowa. Jest to psychiczna i fizyczna potrzeba współczesnego 
człowieka, który bez pracy czuje się:
• poniżony, 
• niedowartościowany, 
• zepchnięty na margines społeczny,
• po prostu niepotrzebny. 

Przed społeczeństwem informacyjnym stanie niewątpli-
wie dylemat wychowania nowego człowieka, potrafiącego żyć 
i czuć się dobrze w świecie bez pracy.

Wobec tych zagrożeń w pewnym sensie nakazem naszych 
(i przyszłych) czasów jest potrzeba chronienia człowieka 
przed jego zbyt agresywnym potencjałem. Po raz pierwszy 
w historii największym zagrożeniem dla ludzkości stał się 
sam człowiek, który zauroczony sukcesami nauki i techniki 
nie chce dostrzec zagrożeń prowadzących do powolnego (nie-
widocznego w skali dnia, tygodnia, miesiąca czy roku) zagro-
żenia dla istnienia obecnej cywilizacji.

Wiedza — towar deficytowy

Kolejne zagadnienie dotyczy możliwości ludzkiego organi-
zmu, a przede wszystkim odporności na stresy. Problemem 
jest także, jak długo można wytrzymać pracę „na okrągły 
zegar”. Obserwuje się przecież błyskotliwy rozwój, ale też 
szybkie „wypalanie się”. Nadmierne długotrwałe przeciąże-
nie organizmu — fizyczne i psychiczne — może spowodować 
nieodwracalne zmiany w psychice człowieka i obniża możli-
wości kreatywnego działania w dłuższym okresie. 

Społeczeństwo informacyjne nie jest formą ostateczną. 
Uważa się bowiem, że właściwą wartością, którą powinni-
śmy pozyskiwać jest wiedza, a nie tylko informacja. Coraz 
powszechniej mówi się więc o społeczeństwie wiedzy, gospo-
darce opartej na wiedzy itp. Wiedza zaczyna być towarem. 
Towarem ciągle deficytowym. Stąd bierze się między innymi 
poszukiwanie młodych talentów na całym świecie i oferowa-
nie im bardzo dobrych warunków pracy, płacy i rozwoju. 

Współcześnie od zarządzającego wymaga się już nie tylko 
bardzo specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, ale także tak 
zwanych miękkich umiejętności: 
• szybkiego podejmowania decyzji z uwzględnieniem ryzyka,
• negocjacji,
• działania w zespole,
• przewidywania i wprowadzania zmian,
• ustawicznego uczenia się,
• ciągłej obserwacji i monitorowania zmian zachodzących 

w otoczeniu,
• znajomości nowych technologii oraz systemów wspoma-

gania zarządzania.
Tego żadne studia nie uczą. Uczy życie wspomagane spe-

cjalistycznymi kursami i studiami podyplomowymi. Stąd ko-
nieczność uczenia się przez całe życie. 

Kiedyś zdobyta wiedza wystarczała na wiele lat, teraz nie-
malże na miesiące. Długie lata nauki dają dobry start... i nie-
wiele więcej. Doświadczenie zdobyte dwie dekady wcześniej 
przestaje, w wielu obszarach wiedzy, być zaletą, a może stać 
się bagażem ze względu na przyzwyczajenia i rutynę. Tam-
tego świata już nie ma. W nowym są inne priorytety i inna 
filozofia działania. 

Żyjemy w ciekawych czasach, ale trudnych do zrozumie-
nia. Szybka kolej, autostrady, samoloty, Internet, telefonia ko-
mórkowa skracają dystans. Komunikowanie się podlega już 
niewielkim i coraz mniejszym ograniczeniom geograficznym 
i czasowym. A ludzie są coraz dalej od siebie. Nie mają czasu 
dla siebie ani dla innych. 

Potrzebni są wizjonerzy

W rozważaniach na temat kierunków rozwoju uzupełniają 
się wiedza i wyobraźnia. Potrzebne jest podejście roman-
tyczne i pozytywistyczne. Pierwsze pozwala osiągać to, co 
zakryte, kreować wizje. Te wizje muszą być realizowane, 
a to wymaga już pozytywistycznego podejścia do działania. 
Oceniając wiedzę i wyobraźnię, można stwierdzić, że ta dru-
ga jest ważniejsza. To nie tylko powiedzenie Einsteina, ale 
przede wszystkim fotografia rzeczywistości i wiele dotych-
czasowych doświadczeń.

Jednym z problemów związanych z wizją przyszło-
ści są trudności w dokonywaniu bieżącej racjonalnej oceny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrost_naturalny
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Wielokrotnie w historii ludzkości zdarzało się, że spełniały się, 
w różnej perspektywie czasowej, utopijne wizje. Jednym z po-
wszechnie znanych przykładów może być Leonardo da Vinci. 

Wizjonerzy byli w przeszłości, potrzebni są również na 
początku XXI wieku i będą potrzebni w przyszłości. Rozwój 
ludzkości wyraźnie przyspieszył, dlatego rola wizjonerów 
jest coraz trudniejsza. Jeszcze trudniejsze jest wizjonerstwo 
w zakresie techniki, która przecież bazuje na konkretach. Jed-
nak zamykanie się tylko w konkretach prowadzi do stagnacji, 
a tym samym do cofania się. 

Kolejną pożądaną cechą wizji jest jej kompleksowość. Ułom-
na jest wizja dotycząca wybranych obszarów. Przecież one są 
elementem całości i dlatego całościowe ujęcie rozwoju ma więk-
sze szanse powodzenia. Dlatego tak ważna jest umiejętność 
pracy zespołowej i to w zespołach interdyscyplinarnych. 

Chcąc tworzyć nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę, 
musimy tak zmienić sposób nauczania, aby edukacja przygo-
towywała młodych ludzi do życia we współczesnym, szybko 
zmieniającym się świecie i kształtowała odpowiednie umie-
jętności w sferze nauki i nowych technologii. Potrzebne są 
działania będące odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Potrze-
bą chwili jest tworzenie no-
watorskich idei i produktów, 
mających służyć uczeniu się 
praktycznemu, technicznemu 
i zawodowemu, a równocześ- 
nie wspieraniu kształtowa-
nia kompetencji kluczowych 
w XXI wieku, takich jak: 
umiejętności krytycznego 
myślenia, twórczego rozwią-
zywania problemów i pracy 
zespołowej. 

W interdyscyplinarnej 
przestrzeni badawczej mu-
szą współpracować specjali-
ści z dziedzin tak zróżnico-
wanych, jak: psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, 
lingwistyka, antropologia, socjologia, nauki przyrodnicze, 
techniczne, inżynieryjne i ścisłe. W takich zespołach działa-
nia będą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wy-
korzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności 
do tworzenia i projektowania nowych produktów i rozwią-
zań edukacyjnych oraz usług badawczych. Spełniony będzie 
postulat opracowywania i sprawdzania w praktyce nowator-
skich form i metod działania, badania i testowania różnych 
metod pracy, analizowania i porównywania istniejących mo-
deli kształcenia.

Odkrycia generują potrzebę nowych odkryć

Minął bezpowrotnie czas pojedynczych odkrywców. Ale 
sama praca zespołowa to tylko warunek konieczny. Osiągnię-
cia na miarę naszych i przyszłych czasów wymagają koncen-
tracji potencjału naukowego i środków na badania naukowe. 
To podstawowy warunek spełniony przez tych, którzy doko-
nali wielkich odkryć w ostatnich dziesięcioleciach. To mię-
dzy innymi tajemnica sukcesu Singapuru, Chin, a wcześniej  
USA i Japonii.

Zadaniem inżynierów, ludzi techniki jest kształtowanie 
przestrzeni (materialnej rzeczywistości). Współcześnie trzeba 
dodać: ale z „natchnieniem” humanistycznym. Dlatego „inży-
nier nowego czasu” musi: 
• mieć szerokie wykształcenie, w tym pozatechniczne, 
• umieć elastycznie działać z uwzględnieniem wizji jutra,
• postępować, wykorzystując „miękkie” umiejętności (nego-

cjacje, komunikacja społeczna, sztuka kierowania, kontak-
ty międzykulturowe), 

• systematycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności oraz 
kształtować kompetencje,

• myśleć nie tylko analitycznie, ale także syntetycznie,
• działać kompleksowo, a nie tylko „technologicznie”,
• rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju i umieć ją sto-

sować w pracy zawodowej.  
Postęp generuje nowe kierunki rozwoju i podobnie odkry-

cia generują potrzebę nowych odkryć. Istnieje tutaj pewna ana-
logia do dramatu Syzyfa. On toczył kamień pod tę samą górę 
i nigdy nie doszedł z nim do celu, jakim był jej szczyt. Teraz cele 
(szczyty) osiągamy, ale po ich osiągnięciu odkrywamy nowe — 
wyższe, które musimy zdobywać. Końca nie widać. 

Podstawowym problemem 
całej ludzkości — w obecnym 
czasie — jest rozważenie po-
trzeby i możliwości przywróce-
nia pożądanych relacji między 
wpływaniem na nasze istnienie 
i znaczeniem tego, co związa-
ne jest z „duchem” i „materią”.  
Przez tysiąclecia obie te sfery 
były blisko siebie i miały tę samą 
„rangę”. W naszych czasach wy-
raźnie dominuje „materia”. 

Nauka przestała być warto-
ścią samoistną, celem dla siebie 
samej. Minął czas, w którym na-
uką zajmowali się ludzie, którzy 

chcieli zrobić lepszą niż dotychczas „fotografię” rzeczywistości. 
Teraz nauka stała się sferą o znaczeniu społecznym, wyraźnym 
instrumentem zmieniania rzeczywistości, także gospodarczej. 
Trzeba jeszcze wspomnieć głos Bertranda Russela, który w ar-
tystycznym skrócie myślowym postulował, aby: „naukę stale 
uzupełniać mądrością”. 

Źródłem tej mądrości jest człowiek. Jej celem jest realizacja 
potrzeb współczesnego człowieka, przy jednoczesnym 
minimalizowaniu zagrożeń dla niego i środowiska jego życia, 
co w czasie tak wielkiej eksploatacji dóbr przyrodniczych  sta-
nowi nadrzędne zadanie współczesności.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak jest od 2017 r. przewodniczącym Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej PAN. Przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Na 
Politechnice Krakowskiej był rektorem w latach 2008–2016, obecnie kieruje 
Katedrą Budowy Mostów i Tuneli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. 

Artykuł powstał na podstawie wykładu „Wybrane refleksje na temat 
rozwoju nauki i techniki — wczoraj, dziś i jutro”, wygłoszonego z okazji 
nadania autorowi tytułu doctora honoris causa Politechniki Świętokrzy-
skiej 6 marca 2019 r. 

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Kompozycja graficzna Jana Zycha

http://www.kopernik.org.pl/ppk/kompetencje-xxi-wieku/
http://www.kopernik.org.pl/ppk/kompetencje-xxi-wieku/
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INFOR M ACJ E

KRONIKA
15 kwietnia — 14 maja

6 IV — 9 V   Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Krakowskiego „Dialog baszni / Dialog wież” w Galerii  
PK „Kotłownia”.

18 IV   Posiedzenie Rady Uczelni PK.

Wernisaż wystawy dyplomowych prac magisterskich absolwen-
tów Wydziału Architektury PK „Architektura w przestrzeni sztuki 
2019” w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Pięknych  
w Krakowie.

25 IV   Wybory Najmilszych PK 2019.

26 IV   Finał Konkursu „Tadeusz Kościuszko — Inżynier  
i Żołnierz”.

26–27 IV   Hackathon BalticSatApps 2019 — warsztaty mające 
na celu znalezienie rozwiązania pewnych problemów z wyko-
rzystaniem usług opartych na dostępie i przetwarzaniu danych 
satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, zorganizowane przez 
Instytut Informatyki PK w ramach projektu „BalticSatApps”.

27 IV   Koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej „Przeboje 
polskiej piosenki” w sali teatralnej parafii św. Jadwigi Królowej.

1–4 V   57. „Elficki” Rajd Politechniki Krakowskiej w Zdyni.

13–23 V   Piąta wystawa projektów studenckich  
pt. „Uczelnia — Samorząd — Biznes” w Galerii PK „Kotłownia” 
oraz Galeriach WA przy ulicy Warszawskiej  
i ulicy Podchorążych w Krakowie.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

24 kwietnia 2019 r. 
Senat podjął uchwały w sprawie:

•	 zmiany nazwy kierunku elektrotechnika;

•	 uruchomienia międzywydziałowego 
kierunku studiów inżynieria czystego 
powietrza, prowadzonego przez Wy-
dział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Wydział Mechaniczny oraz Wydział In-
żynierii Lądowej;

•	 efektów kształcenia dla międzywydzia-
łowego kierunku studiów inżynieria 
czystego powietrza o profilu ogólno-
akademickim na I stopniu kształcenia, 
prowadzonego przez Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki, Wydział Mecha-
niczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej;

•	 zmiany uchwały Senatu PK z 23 maja 
2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie wa-
runków i trybu rekrutacji na I rok sta-
cjonarnych i niestacjonarnych studiów  
I i II stopnia, rozpoczynających się  
w roku akademickim 2019/2020;

•	 zmiany	 uchwały	 Senatu	 PK	 z	 23	 maja	
2018 r. nr 29/d/05/2018 w sprawie zasad 
przyjęć laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych oraz olimpiad z za-
kresu określonej dziedziny wiedzy na 
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów I stopnia, rozpoczynających 
się w latach akademickich: 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023;

•	 liczby miejsc na I roku stacjonarnych  
i niestacjonarnych studiów I i II stop-
nia, rozpoczynających się na Politech-
nice Krakowskiej w semestrze zimo-
wym i  letnim roku akademickiego 
2019/2020;

•	 zmiany uchwały w sprawie stosowania 
50 proc. kosztów uzyskania przychodu 
ze stosunku pracy pracowników PK;

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

•	 zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie ro-
bót budowlanych i projektowych oraz  
w planie na 2019 r.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 12 z 22 marca 2019 r.  
w sprawie wprowadzenia polityki otwar-
tego dostępu na Politechnice Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki.

Zarządzenie nr 13 z 28 marca 2019 r.  
w sprawie powołania pełnomocnika rek-
tora ds. przekształcenia Wydziału Fizyki, 
Matematyki i Informatyki w Wydział Infor-
matyki i Telekomunikacji.

Zarządzenie nr 14 z 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie powołania zespołu koordynujące-
go utworzenie Międzynarodowej Szkoły Inży-
nierii — International School of Engineering.

Zarządzenie nr 15 z 8 kwietnia 2019 r. 
w  sprawie zmian w składzie Rektorskiej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zarządzenie nr 16 z 26 kwietnia 2019 r. 
w  sprawie „Zasad przyznawania miejsc, 
odpłatności i terminów kwaterowania 
w  domach studenckich Politechniki Kra-
kowskiej na rok akademicki 2019/2020”.

Zarządzenie nr 17 z 6 maja 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury w ra-
mach Wewnętrznego Systemu Zapewnia-
nia Jakości Kształcenia.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 6 z 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 
posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r.

Komunikat nr 7 z 6 maja 2019 r. w spra-
wie uchwał Senatu PK podjętych na posie-
dzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Komunikat kanclerza PK

Komunikat nr 3 z 20 marca 2019 r. 
w  sprawie zakupu biletów lotniczych dla 
pracowników, studentów, doktorantów 
oraz gości na trasach zagranicznych.

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2863
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2863
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2863
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Ksenia Ostrowska
Urodziła się 5 stycznia 1980 r. w Zielo-
nej Górze. Jest absolwentką tamtejszego 
sportowego Liceum Ogólnokształcącego  
nr  VII. W 2004 r. ukończyła jednolite studia 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra-
kowskiej. Studiowała automatykę i robotykę. 
Na piątym roku studiów podjęła pracę we 
francuskiej firmie IGE+XAO Sp. z o.o., w zespo-
le „AirBus A380”. W latach 2005–2009 była słu-
chaczką studiów doktoranckich na Wydziale 
Mechanicznym PK. Rozprawę doktorską  
pt. „Metody oceny dokładności pomiarów 
realizowanych przy zastosowaniu współrzęd-
nościowych ramion pomiarowych” obroniła 
na PK w grudniu 2009 r. (Promotorem pracy 
doktorskiej był prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek). 
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn nadała jej w marcu 
2019 r. Rada Wydziału Mechanicznego PK na 
podstawie osiągnięcia naukowego — cyklu 
powiązanych publikacji pt. „Ocena i korekcja 
dokładności redundantnych współrzędno-
ściowych systemów pomiarowych”. 

Zawodowo jest związana z Politech-
niką Krakowską. W 2009 r. została za-
trudniona w Laboratorium Metrologii  
Współrzędnościowej (LMW) PK na stanowis- 
ku asystenta naukowo-dydaktycznego,  
od 2013 r. jest adiunktem. W latach  
2011–2015 pełniła funkcję zastępcy kie-
rownika do spraw jakości w LMW PK.

W kręgu jej zainteresowań naukowych 
znajdują się zagadnienia współrzędnościo-
wej techniki pomiarowej, takie jak: ocena 
dokładności pomiarów realizowanych za 

pomocą współrzędnościowych systemów 
pomiarowych o układach redundantnych 
ze stałymi węzłami kinematycznymi 
(współrzędnościowe ramiona pomiaro-
we, roboty pomiarowe) oraz bez stałych 
węzłów kinematycznych (LaserTrackery, 
skanery 3D z dołączonymi głowicami sty-
kowymi). Zajmuje się również pomiarem 
i kalibracją systemów optycznych, stoso-
wanych do digitalizacji obiektów 3D (foto-
grametria, laserowe systemy nadążne, la-
serowe głowice triangulacyjne czy skanery 
wykorzystujące światło strukturalne). 

Jej dorobek naukowo-badawczy obej-
muje ponad 60 publikacji, m.in.: monografię 
habilitacyjną pt. „Redundantne współrzęd-
nościowe systemy pomiarowe — modelo-
wanie matematyczne i  funkcjonalne” (Wy-
dawnictwo PK, Kraków 2018), 5  rozdziałów 
w monografiach, 12 artykułów w czasopis- 
mach ujętych w wykazie JCR, 16 artykułów 
ujętych w czasopismach w części B wykazu 
MNiSW.  Wyniki prac prezentowała także na 
kilkunastu międzynarodowych konferencjach 
naukowych (np. podczas Światowego Kon-
gresu IMEKO w Pradze w 2015 r. oraz w Bel-
faście w 2018  r.). Ponadto jest współautorką 
dwóch zgłoszeń patentowych. Recenzuje ar-
tykuły dla redakcji 7 czasopism z listy JCR. 

Pełniła rolę wykonawcy i członka ze-
społu badawczego w 10 projektach finan-
sowanych przez NCBiR czy MNiSW oraz 
w projekcie finansowanym ze środków 
Programów Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej (Interreg). Jako laureatka pre-
stiżowego konkursu NCBiR dla młodych 
naukowców LIDER kierowała w latach 
2014–2016 pracami związanymi z realizacją 
projektu pt. „System oceny dokładności 
pomiarów współrzędnościowych on-line, 
realizowanych urządzeniami redundant-
nymi”. Badania zaowocowały powstaniem 
wirtualnych redundantnych współrzęd-
nościowych systemów pomiarowych 
oraz publikacjami w czasopismach z listy 
JCR.  Obecnie jest zaangażowana w prace 
nad 2 projektami, z których jeden ma na 
celu podniesienie dokładności systemów 
pomiarowych stosowanych w radioterapii. 

Z zespołem akredytowanego, wzorcu-
jącego Laboratorium Metrologii Współrzęd-
nościowej PK wykonuje pace na zlecenie 
przedstawicieli środowiska przemysłowego, 
m.in.: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Valeo 
Autosystemy Sp. z o.o., Pratt &Whitney Tubes, 
Carl Zeiss Sp. z o.o. — Dział Metrologii Prze-

mysłowej, Fiat Auto Poland SA, Arcelor Mittal 
Poland, EUROMETAL Sp. z o.o., Hexagon Me-
trology GmbH, Smarttech Sp. z o.o., Smart 
Solutions, Nikon Metrology i wiele innych. 
Nieodzowną częścią jej pracy w akredyto-
wanym laboratorium wzorcującym jest wy-
konywanie skomplikowanych z punktu wi-
dzenia metrologii i  wymaganej dokładności 
pomiarów badań wzorcujących oraz spraw-
dzających maszyny współrzędnościowe 
stykowe i bezstykowe. Prowadzi również 
szkolenia i konsultacje związane z metrologią 
współrzędnościową. Zainicjowała współpra-
cę ze specjalizującą się w systemach optycz-
nych, polską firmą Smarttech 3D (podpisano 
już umowę i uruchomiono laboratorium po-
miarów optycznych na Wydziale Mechanicz-
nym PK, wyposażone przez tę firmę w sprzęt 
o wartości kilkuset tysięcy złotych).

Jest ekspertem międzynarodowego or-
ganu zajmującego się opracowaniem norm 
ISO z zakresu: współrzędnościowych ma-
szyn pomiarowych (WG10), tolerancji geo-
metrycznych (WG18) i wymiaru (WG12). Po-
nadto od 2011 r. reprezentuje PK w Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym (Komitet Tech-
niczny nr 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn). 
Jest też założycielem i prezesem Towarzy-
stwa Naukowego Metrologii Współrzędno-
ściowej oraz członkiem Polskiego Stowarzy-
szenia Upowszechniania Komputerowych 
Systemów Inżynierskich ProCAX. 

Jako nauczyciel akademicki PK prowa-
dzi zajęcia z zaawansowanych systemów 
pomiarowych dla studentów inżynierii 
produkcji, inżynierii wzornictwa czy inży-
nierii biomedycznej. Była promotorem po-
nad 80 prac dyplomowych i promotorem 
pomocniczym w przewodzie doktorskim, 
obronionym w 2017 r. 

Jest współzałożycielką i opiekunem 
Koła Naukowego Metrologii Współrzęd-
nościowej. Jego członkowie zdobywają 
nagrody i wyróżnienia podczas Uczelnia-
nych Sesji Kół Naukowych (m.in. w 2015 r. 
i w 2016 r.) i są laureatami hackathonu or-
ganizowanego przez Polską Agencję Kos- 
miczną. Od 2013 r. z ramienia Wydziału 
Mechanicznego jest koordynatorem Mało-
polskiej Nocy Naukowców oraz Festiwalu 
Nauki i Sztuki w Krakowie. 

Prywatnie: jest mężatką, matką dwóch 
prawie dorosłych synów. Nie lubi konwe-
nansów, dobrze się czuje przy muzyce me-
tal i punk rock. Lubi grę na pianinie, dobrą 
książkę i dobre jedzenie.

PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani
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Tomasz Sobota
Urodził się 25 marca 1973 r. w Jędrze-
jowie. Jest absolwentem tamtejszego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Reja, klasy o profilu matematyczno- 
-fizycznym. W latach 1992–1997 studio-
wał na kierunku mechanika i budowa ma-
szyn (specjalność: systemy i urządzenia 
energetyczne) na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej. W czerw-
cu 1997 r. obronił z wynikiem bardzo 
dobrym pracę magisterską pt. „Kompu-
terowa symulacja nieustalonych prze-
pływów w kotłach”, przygotowaną pod 
kierunkiem dr. inż. Wiesława Zimy. W paź-
dzierniku 1997 r. rozpoczął studia dok-
toranckie na Wydziale Mechanicznym 
PK (specjalność: budowa maszyn). W cza-
sie studiów doktoranckich jego opieku-
nem naukowym był prof. dr hab. inż. Jan 
Taler. Rozprawę doktorską pt. „Odwrot-
ne zagadnienia konwekcyjnej wymiany 
ciepła w wymiennikach przeponowych” 
obronił w 2001 r., uzyskując stopień 
doktora nauk technicznych. W pracy 
zweryfikował eksperymentalnie nową 
metodę wyznaczania średniego i lokal-
nego współczynnika wnikania ciepła na 
powierzchni zewnętrznej rur gładkich 
i o powierzchni rozwiniętej (wzdłużnie 
ożebrowanych, membranowych) oraz 
spiralnie zwiniętego wymiennika ciepła 
typu rura w rurze. Stopień naukowy dok-
tora habilitowanego w dziedzinie nauk 
technicznych, w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn nadała mu Rada 
Wydziału Mechanicznego PK  20  lutego 

2019 r. Osiągnięcie naukowe pt. „Monito-
rowanie cieplno-przepływowe i wytrzy-
małościowe kotłów energetycznych”, 
stanowiące podstawę wniosku habilita-
cyjnego, składało się z monografii i po-
wiązanych tematycznie publikacji.

Na Politechnice Krakowskiej został 
zatrudniony w marcu 2000 r. na stanowi-
sku asystenta w Katedrze Maszyn i Urzą-
dzeń Energetycznych (obecnie Instytut 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych). 
Od października 2001 r. jest adiunktem  
naukowo-dydaktycznym. Kontynuuje ba-
dania zainicjowane w pracy doktorskiej 
dotyczące identyfikacji cieplnych warun-
ków pracy powierzchni ogrzewalnych 
kotłów — konwekcyjnych warunków wy-
miany ciepła i pomiaru obciążenia ciepl-
nego powierzchni ogrzewalnych kotłów. 
Jest współautorem metody pomiaru nie-
ustalonej temperatury przepływającego 
płynu o ciśnieniu zbliżonym do ciśnienia 
atmosferycznego oraz współtwórcą ter-
mometru i metody wyznaczania nieusta-
lonej temperatury płynu przepływają-
cego pod wysokim ciśnieniem i wysoką 
temperaturą. Brał udział w opracowywa-
niu komputerowych układów, służących 
do monitorowania cieplno-przepływowych 
i wytrzymałościowych warunków pracy 
kotłów energetycznych i ich wdrażaniu 
w elektrowniach.

Jego dorobek obejmuje 89 prac 
naukowo-badawczych (jako autor — 
21;  współautor — 68): monografię, 
23  rozdziały w monografiach wydanych 
w kraju i za granicą; 8 artykułów na-
ukowych zamieszczonych w czasopis- 
mach indeksowanych w bazie JCR (lista 
A wykazu czasopism MNiSW, m.in: „Heat 
Transfer Engineering”, „Energy”, „Inter-
national Journal of Thermal Sciences”, 
„Applied Thermal Engineering”, „Fuel”); 
27 artykułów w czasopismach z listy 
B  wykazu czasopism MNiSW,  współre-
dakcję 2 numerów czasopism indekso-
wanych w bazie Scopus oraz raporty 
z 4 prac badawczych, realizowanych 
w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energe-
tycznych PK. Jest współautorem dwóch 
opatentowanych wynalazków (wstawka 
termometryczna do pomiaru lokalnego 
obciążenia cieplnego ekranu komory pa-
leniskowej kotła i czujnik termoparowy 
do pomiaru szybkozmiennej temperatu-
ry płynu).

Wyniki prowadzonych prac badaw-
czych prezentował podczas 22 krajowych 
i międzynarodowych konferencji nauko-
wych. Uczestniczył w pracach komitetów 
organizacyjnych konferencji krajowych 
(np. XVII Zjazd Termodynamików, Współ-
czesne Technologie i Urządzenia Energe-
tyczne) i międzynarodowych (Internatio-
nal Conference on Computational Heat 
and Mass Transfer, International Conferen-
ce on Computational Heat, Mass and Mo-
mentum Transfer). Wykonał wiele recenzji 
artykułów naukowych dla redakcji czaso-
pism międzynarodowych i organizatorów 
konferencji.

Uczestniczył w realizacji 25 krajo-
wych projektów badawczych i badawczo- 
-rozwojowych, finansowanych m.in. przez 
Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jako 
wykonawca brał udział w międzynarodo-
wym projekcie „COST 538 High Tempera-
ture Plant Lifetime Extension. Monitoring 
system for stress calculation and residual 
lifetime prediction”. Ponadto recenzował 
wnioski o finansowanie projektów badaw-
czych NCBiR.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na stu-
diach I i II stopnia na międzywydziałowym 
kierunku energetyka i inżynieria mate-
riałowa oraz dla stypendystów Programu 
Erasmus. Sprawował opiekę jako promotor 
pomocniczy nad doktorantem. Był pro-
motorem 88 prac dyplomowych magis- 
terskich i inżynierskich (5 zrealizowanych 
przez studentów zagranicznych). Ma zna-
czący wkład w tworzenie stanowisk labora-
toryjnych, wykorzystywanych w Instytucie 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK do 
badań naukowych i w procesie kształcenia 
studentów.

Dwukrotnie został wyróżniony zespo-
łową nagrodą rektora PK za osiągnięcia na-
ukowe i raz za osiągnięcia organizacyjne. 
Był członkiem Sekcji Termodynamiki Komi-
tetu Termodynamiki i Spalania PAN  w ka-
dencji 2011–2014 i członkiem stowarzyszo-
nym w Sekcji Termodynamiki Komitetu 
Termodynamiki i Spalania PAN w kadencji 
2014–2018.

Prywatnie jest żonaty, ma syna. Intere-
suje się muzyką klasyczną, historią II wojny 
światowej, kolekcjonuje stare widokówki. 
Lubi jazdę na rowerze.
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Dariusz Borkowski
Urodził się w Nowym Targu w 1981 r. Jest 
absolwentem klasy o profilu elektrotech-
nika przemysłowa w nowotarskim Zespo-
le Szkół Technicznych. W 2006 r. ukoń- 
czył z wyróżnieniem jednolite studia 
magisterskie na Wydziale Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej Politechniki Kra-
kowskiej. W latach 2006–2007 kształcił 
się na studiach podyplomowych z zakre-
su komputerowych systemów sterowa-
nia i sterowania cyfrowego w Akademii  
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od  
2007 r. pracuje na Wydziale Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej Politechniki Kra-
kowskiej, w Instytucie Elektromechanicz-
nych Przemian Energii. Jest adiunktem. 

Sopień doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał 
w 2010 r. na PK na podstawie rozprawy 
doktorskiej pt. „Analiza pracy przekształt-
nika macierzowego jako łącznika w syste-
mie elektroenergetycznym”. Promotorem 
jego pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Sobczyk. W 2019 r. Rada Wydzia-
łu Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
PK nadała mu stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk technicznych w dys-
cyplinie elektrotechnika. Podstawę po-

stępowania habilitacyjnego stanowił cykl 
publikacji pod wspólnym tytułem: „Ukła-
dy generacji energii elektrycznej wyko-
rzystywane w elektrowniach wodnych 
małej mocy”.

Jego zainteresowania naukowe doty-
czą systemów monitorowania i sterowania 
w rozproszonych układach przetwarzania 
energii, z wykorzystaniem sterowników 
PLC i oprogramowania SCADA. Za swoje 
główne osiągnięcie uważa projekt oraz uru-
chomienie małej elektrowni wodnej o in-
nowacyjnej konstrukcji na rzece Biała Głu-
chołaska koło Nysy. Jest autorem systemu 
monitorowania i sterowania stosowanego 
w układzie dwóch hydrozespołów, wyko-
rzystujących technikę zmiennej prędkości 
obrotowej. Przez cały okres eksploatacji 
obiektu (w latach 2011–2018) był odpowie-
dzialny za utrzymanie prawidłowych para-
metrów pracy, wdrażanie nowoczesnych 
technik przetwarzania danych (sieci neuro-
nowe), optymalizację (analiza PCA) i adapta-
cję (metody gradientowe) parametrów. Po-
nadto brał udział w modernizacji elektrowni 
wodnej, wykorzystującej dwa hydrozespoły 
o konstrukcji lewarowej oraz zaprojektował 
i wykonał system automatyki elektrowni, 
znajdującej się na zrzucie wody z oczysz-
czalni ścieków. W ramach prac badawczych 
zajmuje się również odzyskiwaniem energii 
z istniejących systemów dystrybucji wody. 
Brał udział w pracach projektowych, w uru-
chomieniu i w nadzorowaniu eksploatacji 
prototypowego układu redukcji ciśnienia 
z odzyskiem energii w sieci ciepłowniczej 
miasta Krakowa. Dodatkowo zajmuje się 
analizą wielofazowych układów elektrycz-
nych o okresowo zmiennych parametrach, 
w szczególności przekształtnika macierzo-
wego, oraz bada możliwości jego zastoso-
wania w systemie elektroenergetycznym.

W swoim dorobku naukowo- 
-badawczym ma 50 publikacji. Jest auto-
rem monografii naukowej oraz autorem 
i współautorem artykułów ogłoszonych 
w czasopismach krajowych i między-

narodowych (7 indeksowanych w bazie  
JCR) oraz 8 ekspertyz. 

Uczestniczył w 20 konferencjach na-
ukowych krajowych i międzynarodowych. 
Brał udział w realizacji 5 projektów badaw-
czych z zakresu diagnostyki maszyn elek-
trycznych i odnawialnych źródeł energii. 
W 2018 r. był członkiem zespołu Central 
European Exchange Programme for Uni-
versity Studies (CEEPUS), powołanego do 
oceny międzynarodowych sieci akade-
mickich. Obecnie jest członkiem zespołu 
badawczo-rozwojowego projektu, który 
dotyczy opracowania technologii nisko-
spadowej, modułowej elektrowni wodnej 
o wysokiej efektywności energetycznej, 
minimalnie ingerującej w środowisko 
(projekt jest finansowany ze środków  
POIR, działanie 1.2). Kieruje projektem po-
legającym na wykonaniu badań oraz opra-
cowaniu metody identyfikacji optymal-
nego sterowania małymi elektrowniami 
wodnymi (POIR, działanie 2.3.2).

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dził zajęcia (także w języku angielskim) 
na studiach I i II stopnia dla słuchaczy kie-
runków elektrotechnika i energetyka. Na 
WIEiK PK był promotorem ponad 40 prac 
dyplomowych. Obecnie pełni funkcję 
promotora pomocniczego w przewodzie 
doktorskim. 

Czterokrotnie nagrodzony przez rekto-
ra Politechniki Krakowskiej (2007 r., 2013 r., 
2014 r. i 2016 r.). Dzięki osiągnięciom na-
ukowym z lat 2017–2018 został liderem 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej PK.

Należy do: Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich (od 2008 r.), Polskiego Towarzy-
stwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej (od 2018 r.) oraz międzynarodowej 
organizacji IEEE (od 2018 r.). 

Prywatnie: jest żonaty, ma trzyletnią 
córkę. Wolny czas poświęca na aktyw-
ność fizyczną (snowboard, rower) i mo-
toryzację.

Prof. Zbigniew Piasek ponownie wybrany
Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska 
Oddziału PAN w Krakowie na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym 11 marca 
2019 r. ponownie powierzyła obowiąz-
ki przewodniczącego prof. Zbigniewowi  

Piaskowi, związanemu od wielu lat 
z Wydziałem Inżynierii Środowiska  
PK. Na wniosek prof. Piaska komisja nadała  
prof. Krzysztofowi Korelskiemu, który przez 
dziewiętnaście lat kierował jej pracami, ty-

tuł pierwszego honorowego przewodni-
czącego KGiIŚ, a profesorom Krzysztofowi 
Gawrońskiemu i Janowi Dobrowolskiemu 
— tytuły członka honorowego. 
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Michał Bereta
Urodził się 26 kwietnia 1980 r. w Andry-
chowie. Jest absolwentem klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym w tamtejszym 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Po egzaminie doj-
rzałości w 1999 r. rozpoczął studia na 
kierunku modelowanie komputerowe na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Politechniki Krakowskiej. W 2003 r. studio-
wał na politechnice w Jyväskylä, w Fin-
landii (stypendysta programu IT PRO  III) 
i uzyskał tytuł inżyniera tej uczelni. Stu-
dia na Politechnice Krakowskiej ukoń-
czył w 2004 r. obroną pracy dyplomowej 
pt.  „Rozpoznawanie twarzy za pomocą 
sieci neuronowych”, przygotowanej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza 
Burczyńskiego. 

Po ukończeniu studiów w październiku 
2004 r. podjął pracę jako asystent w In-
stytucie Modelowania Komputerowego 
(obecnie Instytut Informatyki) na Wy-

dziale Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Politechniki Krakowskiej. Jednocześnie 
pod kierunkiem prof. Tadeusza Burczyń-
skiego przygotowywał pracę doktorską 
pt. „Application of Artificial Immune Sys-
tems to classification and data analysis”. 
Pracę tę obronił w 2008 r. w Instytucie 
Podstaw Informatyki PAN  w Warszawie. 
Stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie informatyka nadała 
mu Rada Naukowa IPI PAN we wrześniu 
2008 r. 

Od 2008 r. kontynuuje pracę na PK jako 
adiunkt naukowo-dydaktyczny. W latach 
2010–2011 odbył staż podoktorski na Uni-
versity of Alberta w Edmonton (Kanada), 
gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
Witolda Pedrycza brał udział w projekcie 
„Architectures of hybrid face recognition 
for systems of national safety”. 

Stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych w dyscypli-
nie informatyka nadała mu 31 stycznia  
2019 r. Rada Naukowa Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN. Podstawą 
uzyskania stopnia był cykl publikacji pod 
wspólnym tytułem: „Rozwój metod inte-
ligencji obliczeniowej w wybranych zada-
niach klasyfikacji i optymalizacji”.

Jego zainteresowania naukowe doty-
czą szeroko rozumianych metod sztucz-
nej inteligencji, w tym metod klasyfikacji 
i analizy danych, biometrii (rozpoznawa-
nie twarzy) oraz optymalizacji z wykorzy-
staniem metaheurystyk inspirowanych 
biologicznie, takich jak algorytmy ewolu-
cyjne.

Wyniki badań prezentował na ogól-
nopolskich i międzynarodowych konfe-
rencjach oraz w publikacjach naukowych 
(16) w wiodących recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym, 
takich jak: „Information Sciences”, „Pattern 

Recognition”, „Applied Soft Computing”, 
„Expert Systems with Applications”, „Me-
metic Computing”, „Journal of Visual Com-
munication and Image Representation”, 
„Engineering Applications of Artificial Intel-
ligence” i innych. Wykonał również wiele re-
cenzji artykułów naukowych dla czasopism 
m.in. takich, jak: „Applied Soft Computing”, 
„Information Sciences”, „Expert Systems 
with Applications”. W latach 2009–2013 kie-
rował projektem badawczym pt. „Sztuczne 
systemy immunologiczne w zagadnieniach 
rozpoznawania wzorców i optymalizacji 
wielokryterialnej”, finansowanym przez Na-
rodowe Centrum Nauki.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
zajęcia dla studentów Wydziału Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki (wstęp do sztucznej 
inteligencji, metody klasyfikacji i rozpozna-
wania wzorców, programowanie obiek-
towe) oraz dla studentów Wydziału Inży-
nierii i Technologii Chemicznej PK (wstęp 
do bioinformatyki). Od wielu lat prowadzi 
również zajęcia dla stypendystów Pro-
gramu Erasmus (przedmioty: Compu-
ter Image Processing, Neural Networks,  
Object-oriented Programming, C++ Pro-
gramming). Był promotorem kilkudziesię-
ciu prac inżynierskich i magisterskich oraz 
promotorem pomocniczym w przewo-
dzie doktorskim (praca została obroniona 
w 2017 r. z wyróżnieniem).

Za osiągnięcia naukowe był nagradza-
ny. W 2006 r. uzyskał stypendium w ramach 
subsydium profesorskiego przyznanego 
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej  
prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu, a w 2014 r. 
rektor PK przyznał mu swą nagrodę. 

Na PK pełnił w latach 2008–2010 funk-
cję zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju 
w Instytucie Informatyki. Jest członkiem 
Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki PK.

Doktorzy
Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Marcin Tekieli (L-5) —   
„A Vision-Based Measurement System 
for the Analysis of Structural Element De-
formation Fields (Wizyjny system pomia- 
rowy do analizy pól deformacji elementów 
konstrukcyjnych)”; promotor: dr hab. 
inż. Marek Słoński, prof. PK; recenzenci:  
prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański  
(PRz), dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. 
nadzw. PG (PG); 17 IV 2019 r. Praca wyróżniona. 

Wydział Mechaniczny

dr n. hum., dr inż. Kinga Korniejenko  
(M-02) — „Wpływ krótkich włókien 
na właściwości kompozytów z osno-
wą geopolimerową”; promotor: dr hab.
inż. Janusz Mikuła, prof. PK; recen-
zenci: dr hab. inż. Barbara Tora, prof.  
AGH (AGH), dr hab. inż. Grzegorz Milewski,  
prof. PK (PK); 17 IV 2019 r. 

Wydział Inżynierii  
Elektrycznej i Komputerowej

dr inż. Konrad Hawron (E-1) — „Za-
stosowanie pojęcia czasowo zależnej 
mocy czynnej do zagadnień optymaliza-
cyjnej teorii mocy”; recenzenci: dr hab. 
inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (UZ),  
dr hab. inż. Ryszard Porada (PP); promotor:  
prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński (PK); 
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Andrzej 
Szromba (PK); 22 V 2019 r.
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Potwierdzenie wysokiego poziomu studiów podyplomowych

Centrum Jakości PK  
ze statuetką lidera i trzema certyfikatami

Wysoko ocenione zostały studia pody-
plomowe prowadzone przez Centrum 
Szkolenia i Organizacji Systemów Jako-
ści Politechniki Krakowskiej. W konkur-
sie zorganizowanym w ramach IV edycji 
Ogólnopolskiego Programu Akredytacji 
Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” 
trzy zgłoszone przez centrum kierunki 
uzyskały certyfikat oraz znak jakości, a po-
nadto jeden kierunek obdarzono tytułem 
Lidera Jakości Kształcenia. Wręczenie wy-
różnień nastąpiło podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 18 marca 2019 r. w Pałacu 
PAN w Jabłonnie.

Celem programu akredytacji jest promo-
wanie kierunków studiów, które wyróżniają 
się nowoczesnością koncepcji kształcenia, 
jakością realizowanego programu oraz sku-
tecznością w edukowaniu pod kątem po-
trzeb rynku pracy. Konkurs służy również 
promowaniu najbardziej innowacyjnych, 
oryginalnych i wartościowych merytorycz-
nie pomysłów na kształcenie studentów. 
Znak jakości „Studia z Przyszłością” przy-
znawany jest kierunkom, które swoje pro-
gramy opierają na trzech filarach: dążeniu 
do przekazywania aktualnej, nowoczesnej 
wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompeten-
cji społecznych poszukiwanych przez praco-
dawców, inwestowaniu w najwyższą jakość 
edukacji. 

Statuetka „Lider Jakości Kształcenia” 
Fot.: Jan Zych

Agnieszka Pieczonka odbiera certyfikat z rąk Grażyny Kaczmarczyk. Fot.: Archiwum CJ. Obok: Pracownicy Centrum Jakości PK z otrzymanymi 
wyróżnieniami, od lewej: Agnieszka Jędrysko, Dominika Ulmańska, Adam Tabor, Agnieszka Pieczonka, Mirela Motyka. Fot.: Archiwum CJ

Do konkursu mogą być zgłaszane kierun-
ki studiów I i II stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, studia podyplomowe, studia 
doktoranckie i specjalności prowadzone 
w polskich szkołach wyższych wszystkich 
typów. Komisja akredytacyjna uhonorowała 
w tym roku certyfikatami następujące kie-
runki realizowane przez Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości PK: 
•	 zarządzanie energią, 
•	 gospodarowanie odpadami i sub- 

stancjami niebezpiecznymi,
•	 logistyka i transport drogowy. 

Kierunki te uzyskały znak jakości 
„Studia z Przyszłością”. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że kierunek 
zarządzanie energią znalazł się w gronie 
najlepszych, zdobywając 89 punktów na 
90 możliwych. Wynik ten sprawił, że kie-
runkowi przyznano statuetkę Lider Jakości 
Kształcenia. Poza Politechniką Krakowską 
laureatami konkursu zostały jeszcze czte-
ry uczelnie z województwa małopolskie-
go: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia  
Górniczo-Hutnicza i Wyższa Szkoła Euro-
pejska im. ks. Józefa Tischnera. 

Podczas uroczystości w Jabłonnie dy-
rektor CSiOSJ Agnieszka Pieczonka otrzy-
mała certyfikaty i statuetkę z rąk Grażyny 
Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji 

Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego oraz  
prof. Dariusza Rotta z komisji akredyta-
cyjnej. Zwracając się do grona laureatów 
prezes Grażyna Kaczmarczyk powiedziała: 
— Kierunki i specjalności, które Państwo re-
prezentują, to nie tylko kierunki, które z peł-
nym przekonaniem można rekomendować 
kandydatom na studia. To również kierunki, 
które należy pokazywać innym uczelniom 
jako skarbnice dobrych akademickich prak-
tyk, jako wzory do naśladowania. 

(ps)
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Politechnika Krakowska stała się partnerem firmy EDAG Engineering Polska 
w realizacji ambitnych przedsięwzięć

W perspektywie:  
polski samochód elektryczny
Firma EDAG Engineering Polska jest czę-
ścią dużego niemieckiego koncernu, 
który dostarcza innowacyjne rozwiąza-
nia konstrukcyjne i informatyczne świa-
towym potentatom motoryzacyjnym. 
Na mocy porozumienia, które zostało 
podpisane 29 marca 2019 r., firma będzie 
współpracować z Politechniką Krakow-
ską w zakresie projektów badawczo- 
-rozwojowych, organizacji specjalistycz-
nych seminariów i praktyk inżynierskich, 
a także realizacji przez studentów prac 
dyplomowych. 

Kooperacja w obszarze badawczo-
-rozwojowym dotyczyć będzie m.in. 
wspólnych prac nad oprogramowaniem 
systemów wbudowanych, elektryfikacji 
pojazdów, konstrukcji elementów nadwozi 
pojazdów. W umowie przewidziano także 
współpracę edukacyjną: wspólne semina-
ria, konferencje i szkolenia podczas któ-
rych obaj partnerzy będą wymieniać się 
wiedzą i doświadczeniami. 

Ze strony Politechniki Krakowskiej 
porozumienie o współpracy podpisał 
prorektor prof. Tadeusz Tatara, ze stro-
ny EDAG Engineering Polska — członek 
zarządu, dyrektor techniczny firmy Da-
mian Portka. W uroczystości zawarcia 
umowy uczestniczyli: dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej prof. Adam Jagiełło, prodziekan  
dr hab. inż. Andrzej Szromba (koordy-
nator współpracy ze strony PK), a także 
Michał Braszkiewicz, kierownik oddziału  
EDAG Engineering Polska w Krakowie. Do 
podpisania dokumentów doszło w Sali  
Senackiej PK. 

EDAG Engineering Polska nale-
ży do obchodzącego w tym roku  
50-lecie istnienia niemieckiego koncernu  
EDAG Engineering GmbH, który zatrud-
nia około 8500 pracowników w 19 krajach 
(w 60 lokalizacjach) na całym świecie. 
Firma specjalizuje się w kompleksowym 
rozwoju pojazdów wszelkiego typu od 
pierwszej idei do gotowych prototy-
pów — zarówno pojazdów ciężarowych 

ny dla Krakowa, nękanego nieustannie 
smogiem. Poruszył też wiele złożonych 
problemów praktycznych, związanych 
z wytwarzaniem tego typu pojazdów. 
Dynamiczny wzrost liczby pojazdów 
elektrycznych pociągnie za sobą też 
znaczne zwiększenie zapotrzebowania 
na energię elektryczną, zwrócił uwagę 
dziekan Adam Jagiełło. Problem ten pró-
buje się na świecie rozwiązać, tworząc 
różnego rodzaju magazyny energetycz-
ne i wprowadzając ładowanie z paneli 
słonecznych, wyjaśniał członek zarządu 
EDAG Engineering Polska Damian Portka. 
W dyskusji poruszono też zagadnienie 
wykorzystania w motoryzacji wodoro-
wych ogniw paliwowych. 

Zawarte porozumienie stanowi 
zapowiedź współpracy, dzięki której 
obie strony mogą wiele zyskać. Firma  
EDAG Engineering Polska znalazła w Poli-
technice Krakowskiej partnera, który sku-
pia kadrę wysoko ocenianych — także 
przez przemysł — specjalistów w dziedzi-
nie napędu elektrycznego. Dla uczelni to 
szansa szybszego rozwoju w dziedzinie 
o rosnącym dla gospodarki znaczeniu. 

(ps, ms)

czy autobusów, jak i samochodów oso-
bowych oraz aut sportowych. Do part-
nerów EDAG Engineering GmbH należą 
najbardziej prestiżowe marki świata. 
Polska spółka koncentruje się głównie na 
projektach konstrukcji nadwozi środków 
transportu. EDAG Engineering Polska ma 
siedzibę w Warszawie oraz oddziały w Po-
znaniu, Lublinie i Krakowie. Zatrudnia po-
nad 100 osób i planuje systematyczny 
rozwój zespołu. 

W marcu bieżącego roku firma została 
wybrana partnerem programu, który ma 
doprowadzić do opracowania w Polsce 
pierwszego samochodu elektrycznego. 
Odpowiedzialna za ten program spół-
ka ElectroMobility Poland uznała, że  
EDAG Engineering zagwarantuje wysoki 
standard i terminowość wykonania ele-
mentów niezbędnych do powstania final-
nego produktu. Przewidziano konstrukcję 
i rozwój trzech odmian nadwoziowych po-
jazdów elektrycznych. 

Właśnie wokół zagadnień związa-
nych z elektromobilnością wywiązała 
się dyskusja po podpisaniu porozumie-
nia. Prorektor Tadeusz Tatara podkreślił 
walor ekologiczny budowy samocho-
dów elektrycznych, szczególnie waż-

Uczestnicy podpisania umowy w trakcie dyskusji o planowanej współpracy, od lewej: 
Adam Jagiełło, Tadeusz Tatara, Andrzej Szromba, Damian Portka i Michał Braszkiewicz.  
Fot.: Jan Zych
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Od firmy Elsta dla WIEiK: sprzęt do budowy stanowisk laboratoryjnych

Zgodnie z filozofią przemysłu 4.0
Od kilku lat firma Elsta współpracuje z Wy-
działem Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej PK. W ramach współpracy 7 stycznia 
2019 r. przedstawiciele firmy przekazali wy-
działowi sprzęt do budowy nowoczesnych 
stanowisk laboratoryjnych — modeli ukła-
dów sterowania bloków elektroenergetycz-
nych, zgodnych z filozofią przemysłu 4.0. 

Wśród przekazanego sprzętu znalazły 
się falowniki firmy VACON oraz konwertery 
i akcesoria sieciowe, umożliwiające zestawia-
nie zaawansowanych układów napędowych 
i układów sterowania w zastosowaniach 
krytycznych w elektroenergetyce. W najbliż-
szym roku akademickim studenci, w ramach 
zajęć laboratoryjnych na specjalistycznych przedmiotach związanych z monitoringiem 

i sterowaniem układów elektrycznych, będą 
mogli zapoznać się z nowymi rozwiązaniami 
układów napędowych, aktualnie wdrażany-
mi w przemyśle. Przekazany sprzęt posłuży 
również do badań prowadzonych przez dok-
torantów WIEiK w zakresie niezawodności 
układów napędowych i układów sterowania 
w elektroenergetyce. 

W przekazaniu sprzętu ze strony firmy 
Elsta uczestniczyli prezes CUT IEEE Student 
Branch mgr inż. Bartłomiej Sysło (dokto-
rant WIEiK) i kierownik Produktu Napędy  
mgr inż. Damian Plewa. Ze strony  

Przekazanie sprzętu przez firmę ELSTA,  
od lewej: Andrzej Szromba, Damian Ple-
wa, Bartłomiej Sysło, Maciej Sułowicz.  
Fot.: Agnieszka Zagajewska

WIEiK  obecni byli prodziekan dr hab. inż.  
Andrzej Szromba i zastępca dyrektora In-
stytutu Elektromechanicznych Przemian 
Energii dr inż. Maciej Sułowicz. 

Dzięki współpracy z firmą Elsta stu-
denci wydziału mogą doskonalić swoje 
umiejętności praktyczne w ramach staży 
i praktyk zawodowych. Firma pozwala 
studentom zapoznawać się ze swoimi in-
stalacjami już w fazie ich uruchamiania, jak 
np. w przypadku niedostępnych dla osób 
z zewnątrz obiektów elektroenergetycz-
nych Zakładu Termicznego Przetwarzania 
Odpadów (ZTPO) w Krakowie. Stało się też 
tradycją, że co roku Elsta wspiera koła na-
ukowe i funduje cenne nagrody dla uczest-
ników Uczelnianej Sesji Kół Naukowych na 
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej PK. 

Elsta działa na rynku od 1988 r. Pod-
stawę oferty firmy stanowią kompleksowe 
usługi w zakresie instalacji elektrycznych 
i automatyki dla przemysłu, w tym głównie 
sektora energetycznego, ochrony środowi-
ska, hutnictwa i przemysłu wydobywczego. 
Firma posiada biura i oddziały w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech.

(R.)

Studenci kół naukowych WIEiK PK podczas 
zwiedzania ZTPO w Krakowie. Fot.: Maciej 
Sułowicz 

Dzieci uczą się kształtowania przestrzeni
Warsztaty urbanistyczne dla dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 107 im. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego (z oddziałami inte-
gracyjnymi) w Krakowie zorganizowało  
11 marca 2019 r. Koło Naukowe „Młoda 
Urbanistyka”, działające przy Instytu-
cie Projektowania Miast i Regionów  na 
Wydziale Architektury PK. Dzieci z klas  
I — III poprzez zabawę poznawały tajniki 
zawodu architekta i urbanisty. 

Zajęcia takie kierują uwagę młodego od-
biorcy na otaczającą go przestrzeń, stwarza-
jąc zachętę do podjęcia samodzielnej próby 
kreacji wnętrza urbanistycznego. Wspólny 
proces projektowy uczy pracy w grupie, służy 
kształceniu zdolności komunikacyjnych i wy-
rażaniu opinii. Podczas warsztatów przedsta-

wiono dzieciom współczesne miasta 
świata i wizje miasta przyszłości. Prowa-
dzone przez studentów zajęcia zainspi-
rowały najmłodszych użytkowników 
przestrzeni do jej zgłębiania. Uczniowie 
stworzyli wspólną wizję wymarzonego 
miasta, poznając przy tym podstawo-
we zasady kształtowania przestrzeni.

Zainteresowanie przeprowadzo-
nymi zajęciami było tak duże, że stu-
dentów poproszono o zorganizowa-
nie warsztatów na wolnym powietrzu 
jeszcze w tym semestrze, aby radnym 
dzielnicy wskazać potrzeby dzieci 
w zakresie kształtowania przestrzeni 
w miejscu zamieszkania. 

(R.)

Fot.: Alicja Hrehorowicz-Nowak
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Omówienie zagadnień związanych z zacho-
waniem europejskiego dziedzictwa kultu-
rowego oraz podkreślenie działań, które 
pozwalają zwiększyć powszechny i otwarty 
dostęp do publikacji naukowych, stanowią-
cych część owego dziedzictwa, było celem 
konferencji naukowej „Europejskie dziedzic-
two w otwartych kolekcjach cyfrowych”. 
Spotkanie, zorganizowane przez Bibliotekę 
Politechniki Krakowskiej, odbyło się 26 mar-
ca 2019 r. w sali konferencyjnej pawilonu 
„Kotłownia”. 

Zapewnienie powszechnego, nieogra-
niczonego i trwałego dostępu do zasobów 
dziedzictwa kulturowego i naukowego jest 
od dawna tematem wielu dyskusji. Debaty 
toczą się wokół praktycznych rozwiązań 
technicznych, wzbogacenia nauki i upo-
wszechniania wiedzy o zdigitalizowanych 
zasobach oraz cyfryzacji i wpływu nowych 
technologii na zmiany zachodzące w spo-
łeczeństwie. Goście, których zaproszono 
na konferencję, związani są z instytucjami 
naukowymi różnego typu. Ich działania 
łączy dążenie do zachowania i udostęp-
niania zasobów dziedzictwa kulturowego. 
W swojej pracy koncentrują się na upo-
wszechnianiu idei otwartego dostępu do 
zasobów w formie cyfrowej oraz na gro-
madzeniu, digitalizacji, archiwizacji oraz 
ochronie szeroko pojętego dziedzictwa 
naukowego i kulturowego. 

Konferencję zainaugurowało wystą-
pienie „Dziedzictwo kulturowe — definicje 
oraz praktyki korzystania z zasobów kultu-
ry” Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony 
Guzik z Pracowni Badań Społecznych Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Au-
torzy podjęli próbę zdefiniowania pojęcia 
dziedzictwa kulturowego oraz określenia 
zwyczajów uczestników kultury dotyczą-
cych korzystania z zasobów dziedzictwa. 
Tomasz Parkoła z Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowego przedsta-
wił ideę funkcjonowania Federacji Bibliotek 
Cyfrowych oraz rolę, jaką pełni ona w two-
rzeniu oraz promowaniu zasobów kultury 
i nauki w Polsce. Federacja umożliwia two-
rzenie repozytoriów i archiwów cyfrowych 
za pomocą technologii chmurowych, a jej 
znaczenie jest tym większe, że informacje 
o polskich zasobach cyfrowych przesyła do 

Konferencja „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”

Digitalizacja przybliża dorobek pokoleń
KRYSTYNA WIATR

europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana, 
dzięki czemu stają się one łatwiej dostępne 
dla odbiorców zagranicznych. 

W kolejnych wystąpieniach przedsta-
wiono projekty realizowane w różnego 
typu instytucjach naukowych i kulturalnych 
z uwzględnieniem zarówno strony formal-
nej dotyczącej przygotowania wniosków, 
sposobów finansowania projektów, jak 
i procesów digitalizacji zasobów nauki i kul-
tury. Omówiono kolekcje, które zyskały cy-
frową postać, oraz sposoby ich opracowa-
nia i udostępniania w otwartej przestrzeni 
informacyjnej. Zwrócono też uwagę na rolę 
repozytoriów instytucjonalnych w procesie 
udostępniania i upowszechniania zasobów 
dziedzictwa kulturowego oraz przytoczono 
dobre praktyki w tym zakresie. 

Przedstawiono również projekty zwią-
zane z digitalizacją i upowszechnianiem 
dziedzictwa kulturowego w Bibliotece Na-
rodowej Republiki Czeskiej, na Ukrainie, 
w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii 
Nauk, w Bibliotece Uniwersytetu im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu oraz w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Kielcach. Procesem digi-
talizacji swoich zbiorów zajmują się także 
inne instytucje kultury i nauki. Podczas kon-
ferencji przedstawiono przykład Muzeum 
Fotografii w Krakowie, jednego z pierw-
szych w Polsce muzeów, które udostępniły 
zbiory w katalogu on-line. Obecnie kolekcje 
te są widoczne także w Wirtualnych Muze-
ach Małopolski oraz w Europeanie. 

Niezwykle interesującym wystąpie-
niem teoretycznym była prezentacja Jo-
anny Sanetry-Szeligi z Międzynarodowe-
go Centrum Kultury w Krakowie na temat 
społeczno-gospodarczego potencjału 
dziedzictwa kulturowego, jego wpływu na 
otoczenie oraz ekonomię, na budowanie 
poczucia przynależności, tożsamości, bez-
pieczeństwa czy samorealizacji. 

Marcowe spotkanie służyło także 
podsumowaniu realizowanego przez 
Politechnikę Krakowską oraz Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
projektu „Europejskie Dziedzictwo Tech-
niczne — upowszechnianie historycznych 
i współczesnych publikacji z zakresu nauk 
technicznych w innowacyjnym środowisku 

informatycznym (EDT)”. Podczas wystąpie-
nia na ten temat przedstawiono zagadnie-
nia formalne związane z realizacją projek-
tu, omówiono unikatową kolekcję książek 
i czasopism przeznaczonych do udostęp-
nienia, przedstawiono praktyczną stronę 
prac digitalizacyjnych, zwrócono uwagę 
na dobre praktyki oraz problemy, które 
pojawiły się w trakcie realizacji przedsię-
wzięcia, w końcu omówiono powstały 
w ramach projektu EDT system Redo. Wy-
stąpienie zakończył pokaz filmu promują-
cego projekt EDT, nagrodzony gromkimi 
brawami [dostęp: www.youtube.com/ 
watch?v=GRuGXqNo9OQ].

Konferencję poprzedziły trzy wydarzenia 
towarzyszące. Pierwszym z nich był wernisaż 
wystawy „Europejski dorobek naukowo- 
-techniczny od XVI w. do I poł. XX w. zacho- 
wany w zbiorach BPK i upowszechniony 
w środowisku cyfrowym”, na której zaprezen-
towano wybrane publikacje z dwóch kolekcji 
Biblioteki PK: „Lwowiana” oraz „Druki polskie 
i obce wydane do 1918 r.”, które są cennym 
źródłem wiedzy o rozwoju europejskiej myśli 
naukowo-technicznej. Wydarzeniem towa-
rzyszącym była też wizyta w pracowni digi-
talizacji na Politechnice Krakowskiej. Został 
zaprezentowany profesjonalny sprzęt, sta-
nowiący wyposażenie pracowni oraz proces 
cyfryzacji. Uczestnicy konferencji poznali ko-
lejne etapy prowadzonych tu prac, w wyniku 
których tradycyjne zbiory otrzymują formę 
cyfrową, dostępną w Repozytorium Politech-
niki Krakowskiej. 

Ostatnim wydarzeniem wzbogacającym 
konferencję był spacer „Śladem europejskiej 
tożsamości Krakowa” w muzeum Podziemia 
Rynku, miejscu wyjątkowym, stanowiącym 
potwierdzenie ogromnego znaczenia i po-
tencjału dziedzictwa kulturowego. 

Prezentacje z konferencji są dostępne 
w Repozytorium Politechniki Krakowskiej 
pod adresem: repozytorium.biblos.pk.edu.
pl. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Konferencja odbyła się pod patro-
natem rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Jana Kaziora. 

Mgr Krystyna Wiatr jest pracownikiem Biblio-
teki Politechniki Krakowskiej. 
Tytuł pochodzi od redakcji. 
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Wystawa promuje projekt udostępniania 
zbiorów PK w sieci
Okazja jest szczególna, bo prezentujemy ko-
lekcję niecodzienną, zbiory, które były przed-
miotem realizowanego przez Bibliotekę  
PK projektu — tak dyrektor Marek Górski wi-
tał 25 marca 2019 r. gości zgromadzonych na 
bibliotecznej wystawie. Wernisaż poprzedził 
konferencję podsumowującą ponaddwu-
ipółletnie prace bibliotekarzy PK nad digitali-
zacją publikacji z zakresu nauk technicznych, 
architektury i sztuki oraz udostępnieniem 
ich w sieci (o konferencji piszemy na stronie 
poprzedniej). Jak podkreślała Agnieszka Gór-
ska — kustosz wystawy — ze względu na 
ograniczone miejsce nie udało się pokazać 
wszystkich opracowanych w projekcie pozy-
cji (zbiór obejmuje książki wydane w XVI wie-
ku i późniejsze, do I połowy XX wieku), jednak 
poprzez odkrywanie wartości historycznej 
niektórych z nich, jak i walorów estetycznych 
(np. dekoracyjnych i typograficznych) wysta-

wa miała zachęcić do wnikliwego poznawa-
nia kolekcji, która w całości będzie dostępna 
od 30 kwietnia tego roku w Repozytorium 
PK. W przestrzeni cyfrowej będzie więc ją 
można przeglądać bez ograniczeń.

Uczestniczący w otwarciu wystawy pro-
rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz podzięko-
wał za znakomity pomysł upowszechniania 
w cyberprzestrzeni politechnicznych zbiorów 
piśmiennictwa technicznego i zwracał uwa-
gę, że na wystawie pokazano także książki 
unikatowe ze względu na swe pochodzenie, 
o czym świadczą zachowane ekslibrisy, pie-
czątki, podpisy, dedykacje. W spotkaniu wzięli 
udział prof.  Marcin Chrzanowski, były rektor 
PK i przyjaciel Biblioteki, członkowie Rady Bi-
bliotecznej PK wraz z przewodniczącą dr inż. 
Dominiką Dębską z WIL  i goście z Ukrainy. 
Obecni byli bibliotekarze związani z pracą nad 
projektem. Wystawę, którą można oglądać 

do 31  lipca br. w Czytelni Głównej Biblioteki  
PK, przygotowali pracownicy Oddziału Zbio-
rów Zwartych. Za niełatwe dzieło syntetycz-
nego odzwierciedlenia tego, co w wyniku 
projektu będzie prezentowane w szerszym za-
kresie, otrzymali wyrazy uznania. Internetowa 
odsłona wystawy jest dostępna pod adresem:  
https://wystawa-edt.biblos.pk.edu.pl/#/intro.

(K.T.)

Potrójny sukces studentów PK w Sulistrowiczkach
Olimpiada Języka Polskiego dla Obcokrajowców
W tegorocznych zmaganiach z językiem 
polskim wzięli udział obcokrajowcy studiu-
jący na pięciu polskich uczelniach: Politech-
nice Wrocławskiej, Politechnice Krakowskiej, 
Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie 
Śląskim oraz w Centrum Języka i Kultury 
Polskiej UMCS w Lublinie. Wcześniej wszy-
scy przeszli kwalifikacje w poszczególnych 
ośrodkach glottodydaktycznych. Sekun-
dowali im nauczyciele akademiccy, peł-
niący rolę opiekunów i jurorów konkursu.  
Zawody, które odbyły się 6–8 kwietnia 
2019  r. w Sulistrowiczkach, pod Wrocła-
wiem, zostały zorganizowane przez Mię-
dzynarodowe Centrum Kształcenia Poli-
techniki Krakowskiej oraz Studium Języków 
Obcych Politechniki Wrocławskiej. 

Rywalizacja, jak zwykle, prowadzona 
była pomiędzy studentami z krajów sło-
wiańskich i krajów niesłowiańskich. W czę-
ści pisemnej egzaminu należało wykazać 
się rozumieniem ze słuchu i rozumieniem 
tekstu pisanego, znajomością gramatyki 
oraz umiejętnością tworzenia wypowie-
dzi pisemnych w języku polskim. Zadanie 
w części ustnej egzaminu, przeprowadzone 
następnego dnia, polegało na wypowiada-

Centrum Kształcenia PK, a czworo z nich 
uzyskało wysokie lokaty. Pierwsze miejsce 
w grupie użytkowników języków niesło-
wiańskich zajął Herlander Martins z Angolii, 
student drugiego roku na Wydziale Archi-
tektury PK. Na drugim miejscu w tej samej 
kategorii znaleźli się ex aequo Simone Koczy-
la z Brazylii, studentka pierwszego roku na  
WA PK oraz Reginald Moyo z Zimbabwe, stu-
dent drugiego roku tego wydziału. W grupie 
osób posługujących się językiem słowiań-
skim miejsce drugie zajęła Julia Sokol z Ukra-
iny (słuchaczka MCK  PK,  obecnie studentka 
pierwszego roku na Wydziale Ekonomii i Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie). Wyróżnienie 
otrzymał Wiliam Gimbarski z Brazylii (studiu-
je na drugim roku na Wydziale Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie). W zawodach wzięli 
też udział Pavlo Ratusz i Dmitro Schevchenko 
z Ukrainy. Opiekę nad studentami sprawowa-
li dr Tomasz Jeleński, dyrektor MCK PK oraz 
Edyta Gałat, wykładowca języka polskiego 
MCK PK, odpowiedzialna za przygotowanie 
studentów do olimpiady.

(R.)

niu się na losowo wybrany temat. Poziom 
trudności był wysoki, a o miejscu na podium 
decydowały niewielkie różnice punktowe. 
Olimpiada nie tylko pomogła sprawdzić 
znajomość języka polskiego wśród studiu-
jących na polskich uczelniach cudzoziem-
ców, stanowiła okazję, by pogłębić wiedzę 
na temat polskiej historii, kultury i geografii, 
a także by poznać nowych przyjaciół.

Wśród uczestników olimpiady znalazło 
się siedmioro słuchaczy Międzynarodowego 

Słuchacze MCK PK — uczestnicy tegorocz-
nej edycji olimpiady wraz z opiekunami. 
Fot.: Ze zbiorów EG

Fot.: Monika Mól
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Niezwykłe odkrycie w zbiorach 
Biblioteki Politechniki Krakowskiej
ANNA STROJNA-KRZYSTANEK

„Przypadek jest tym,  
co losowi wypada z rąk”

(Władysław Grzeszczyk, „Aforyzmy”)

Czy można się spodziewać, że w rzeczach, 
które zostały już wielokrotnie obejrzane 
oraz zbadane, odnajdziemy coś, co umknę-
ło uwadze innych? Historia zna wiele takich 
przypadków, a jeden z nich dotyczy właś- 
nie politechnicznej biblioteki.

Do tej pory za najstarszy starodruk, znaj-
dujący się w zbiorach Biblioteki Politechniki 
Krakowskiej, uchodziło dzieło „Monvmenta 
illvstrivm per Italiam (…)”, autorstwa Tobia-
sa Fendta1, wydane w 1585 roku w Bazylei. 
Dopiero podczas jego dokładnej analizy 
odkryto jeszcze jeden dokument, znajdu-
jący się we wspólnej oprawie. W klocku in-
troligatorskim przez kilkaset lat skrywała się 
rzecz, o której istnieniu w ogóle nie mieli-
śmy żadnej informacji.

Owo znalezisko to lamentacja na oko-
liczność śmierci Celio Secondo Curione „In 
clarissimi et eloqventissimi Viri, Cælii Se-
cvndi Cvrionis, oratoriae professoris in Aca-
demia Basiliensi, mortem, lamentatio ad 
lonicum modum in eadem Academia de-
cantata, per Ioannem Thomam Freigium”, 
z datą dzienną 25 XI 1569 roku.

Żyjący w latach 1501–1569 Curione był 
typowym przedstawicielem człowieka re-
nesansu. W naukowych kręgach ówczes- 
nego świata uchodził za wybitnego hu-
manistę — był gramatykiem, redaktorem 
i historykiem. Utrzymywał kontakty z naj-
bardziej światłymi umysłami epoki, otwar-
tymi na nowe teorie i człowieka. Uznawany 
za twórcę teorii tolerancji wyznaniowej, 
wygłaszał poglądy sprzeczne z ogólnie 
w tych czasach przyjętymi. Wolność czło-
wieka i poglądów były według niego naj-
większymi wartościami.

Jako osoba prezentująca taką postawę 
spotykał się z ograniczeniami, wynikają-
cymi z dominującej wówczas doktryny ka-
tolickiej, mającej wpływ na każdą dziedzi-

1 Tekst dostępny on-line w Europeanie: 
https://www.europeana.eu/portal/pl/record/ 
9200332/ABO__2BZ178675609.html

nę życia. Aby uniknąć 
powszechnej cenzury, 
wydawał swe dzieła 
poza rodzinną Bazyleą, 
często stosując różne 
fortele. Wiedząc, że 
polski król Zygmunt 
August nie jest prze-
ciwny nowym prądom 
religijnym w Europie, 
zadedykował mu dzie-
ło pt. „De amplitudine 
beati Regni Dei”. Chciał 
w ten sposób zwięk-
szyć szansę na publika-
cję utworu, który osta-
tecznie został wydany 
w 1554 roku w Poschiavo.

Jako szanowany 
wykładowca i myśliciel 
był autorytetem dla 
wielu studentów. Do 
tego grona należał Jo-
hannes Thomas Freig, 
autor odnalezionego 
w zbiorach Biblioteki 
PK druku „In clarissi-
mi et eloqventissimi 
Viri...”. 

Freig był niemiec-
kim filozofem, uro-
dzonym w 1543 roku. 
Odegrał istotną rolę 
w kreowaniu pojęcia 
psychologii — jako je-
den z pierwszych użył 
tego terminu w odniesieniu do studium 
umysłu. Uznany za kalwinistę, popadł 
w konflikt z Kościołem, za co w 1575 roku 
dostał zakaz nauczania na uniwersytecie 
w Bazylei. Zmarł w 1583 roku, pozostając 
w pamięci głównie jako człowiek o gwał-
townym temperamencie oraz nauczyciel, 
który nie przestrzegał programu i stosował 
własne metody, nauczając dialektyki i gra-
matyki łacińskiej. 

Odnaleziony w Bibliotece PK jednostro-
nicowy, pisany łaciną druk ulotny, będący 
lamentacją na okoliczność śmierci Celio Se-
condo Curione jest dziełem unikatowym. 

Żadna baza, która udostępnia i kataloguje 
starodruki, tej pozycji nie rejestruje. 

Niewątpliwie to dzieło nie jest jedyną 
ciekawą pozycją, która znajduje się w zbio-
rach Biblioteki PK. Do odkrycia jest jeszcze 
wiele innych tajemnic, kryjących się na 
kartach starodruków, a każdy z nas może 
być ich poszukiwaczem, bo — parafrazu-
jąc Czesława Miłosza — od nas zależy, co 
w dziełach znajdziemy...

Mgr Anna Strojna-Krzystanek jest pracowni-
kiem Biblioteki PK.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poschiavo&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgiCviX4ZkbHN8VYm4212BPXMiL7g
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XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Nagrody za wiedzę
Limanowskie szkoły od lat przygotowują zna-
komitych kandydatów do zawodu inżyniera 
budownictwa. W okręgowych zawodach 
XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych uczniowie z Limanowej zajęli dwa 
pierwsze miejsca, a do pierwszej dziesiątki 
weszło ich aż sześcioro. Wszystkich laureatów 
gościliśmy 28 marca 2019 r. na Politechnice 
Krakowskiej, gdzie podsumowano etap okrę-
gowy olimpiady i wręczono nagrody. 

Najlepszy w rywalizacji okręgowej 
okazał się Mateusz Frączek z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Limanowej. Drugie miejsce wywalczyła 
Natalia Ślimak z Zespołu Szkół nr 1 w Li-
manowej, zaś miejsce trzecie przypadło 
Mariuszowi Łyskowi z Zespołu Szkół Bu-
dowlanych nr 1 w Krakowie. Nie powtó-
rzył wprawdzie sukcesu startujący po raz 
drugi w olimpiadzie triumfator zawodów 
ubiegłorocznych Artur Piegza z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Limanowej, ale wszedł on do grona 
laureatów etapu okręgowego, zajmując  
10. lokatę, gwarantującą udział w zawo-
dach centralnych. 

Aż sześcioro uczniów reprezentowało 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Limanowej. Drugi pod wzglę-
dem liczby nagrodzonych w zawodach 
okręgowych był Zespół Szkół Budowla-
nych nr 1 w Krakowie (czworo laureatów), 
a trzeci — Zespół Szkół nr 1 w Limano-
wej (troje laureatów). Ponadto do udziału 
w zawodach centralnych zakwalifikowali 
się przedstawiciele szkół z Myślenic, No-
wego Targu i Zakopanego. W sumie prawo 

udziału w finale XXXII OWiUB w Wodzisła-
wiu Śląskim uzyskało szesnaście osób.

Młodych ludzi, ich nauczycieli oraz or-
ganizatorów etapu okręgowego powitał 
w murach Politechniki Krakowskiej pro-
rektor prof. Tadeusz Tatara. Wskazując na 
galerię portretów byłych rektorów, zwrócił 
uwagę, że większość z nich była związana 
z Wydziałem Inżynierii Lądowej. Zapew-
niał, że wybór studiów na Politechnice 
Krakowskiej to dobry wybór, bo zapewnia 
on satysfakcję w życiu zawodowym. Tu  
prof. Tatara przywołał własny przykład ab-
solwenta WIL PK.

Reprezentująca wydział prodziekan 
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak zaprosiła 
gości do udziału w wydziałowym dniu 

Zdobywca pierwszej nagrody w zawodach 
okręgowych Mateusz Frączek (w środku) 
w  towarzystwie Agnieszki Leśniak i Tade-
usza Tatary. Fot.: Jan Zych

otwartym i Dniu Lądowca — wydarze-
niach zaplanowanych na 10 kwietnia  
2019 r. W swoim wystąpieniu podkreśliła, 
że WIL bardzo ceni przygotowanie, z jakim 
absolwenci średnich szkół technicznych 
przychodzą na studia. Zastępca dyrek-
tora Wydziału Edukacji UM Krakowa Da-
riusz Domajewski oraz dr inż. Filip Pachla, 
skarbnik Małopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa, także pracownik 
WIL PK,  serdecznie gratulowali uczniom 
sukcesu w zawodach okręgowych. Rolę 
gospodarza spotkania pełnił dr inż. Marcin 
Radoń, przewodniczący Komitetu Okręgo-
wego XXXII OWiUB. 

Ufundowane przez sponsorów cenne 
nagrody wręczył prorektor Tadeusz Tatara, 
któremu towarzyszyli Agnieszka Leśniak 
i Filip Pachla. W imieniu nagrodzonych 
wystąpił dwukrotny laureat etapu okrę-
gowego Artur Piegza, który dziękował 
i złożył gratulacje nauczycielom przygo-
towującym uczniów do zawodów. W imie-
niu opiekunów uczniów Danuta Buszek- 
-Wrona, nauczyciel zawodowych przed-
miotów budowlanych z Zespołu Szkół  
nr 1 w Limanowej, dziękowała władzom 
uczelni i wydziału za wielką życzliwość 
i wyjątkowe wsparcie okazywane uczestni-
kom zawodów okręgowych. 

Kończąc spotkanie, prof. Tadeusz Tata-
ra przypomniał w ciepłych słowach osobę 
dr Władysławy Marii Francuz, która przez 
wiele lat przewodniczyła Komitetowi Okrę-
gowemu OWiUB, będąc dobrym duchem 
zawodów.

(ps)

Zaszczytny tytuł dla prof. Marcina Chrzanowskiego 
W dowód szacunku i uznania za działa-
nia na rzecz ochrony dziedzictwa aka-
demickiego oraz wybitny wkład w roz-
wój środowiska muzeów uczelnianych  
prof. Marcin Chrzanowski otrzymał tytuł 
honorowego członka Stowarzyszenia Mu-
zeów Uczelnianych. Przyznanie zaszczytu 

Prof. Chrzanowski był rektorem Poli-
techniki Krakowskiej (w latach 2002–2005), 
a także przewodniczącym Rady Muzeum 
PK. Obecnie kieruje pracami Komitetu 
Redakcyjnego „Zeszytów Historycznych  
Muzeum PK”.

nastąpiło 27 marca 2019 r. na mocy uchwa-
ły Walnego Zgromadzenia Członków  
SMU. Sam uhonorowany, który intensyw-
nie udziela się na forum SMU, podkreśla, że 
w stowarzyszeniu dostrzegana jest wysoka 
aktywność Politechniki Krakowskiej i Mu-
zeum PK w zakresie, którym zajmuje się SMU. 
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W poszukiwaniu piękna i logiki budowli z pogranicza kultur

Trzydzieści lat spotkań  
z architekturą drewnianą
LESŁAW PETERS

Miękisz Stary to niewielka wioska na Pod-
karpaciu, położona kilkanaście kilometrów 
od granicy z Ukrainą. Jadąc stąd szosą 
przez Laszki i Wietlin, można dotrzeć do Ja-
rosławia, a dalej do Przeworska. W samym 
Miękiszu Starym niewiele byłoby do oglą-
dania, gdyby nie drewniana cerkiew, której 
elementy pochodzą nawet z XVII wieku. To 
właśnie ona przyciągnęła w 1989 r. grupę 
osób z Politechniki Krakowskiej. 

Przez miesiąc dziesięcioro studentów 
Wydziału Architektury, pod kierunkiem 
dr. inż. arch. Jana Kurka, szczegółowo 
mierzyło wszystkie elementy świątyni. 
Jan Kurek wspomina, że zajrzał wówczas 
w każdy zakamarek obiektu, gdzie tylko 
było to możliwe. Powstała wtedy wzor-
cowa inwentaryzacja zabytkowej cerkwi. 
Tak zaczęła się licząca już trzydzieści lat 
wędrówka Jana Kurka ze Studenckim Ko-
łem Naukowym Budownictwa po zabyt-
kach architektury drewnianej na obszarze 
Polski Południowej.

Inspiracja przyszła z afiliowanej przy 
strukturach jednoczącej się Europy organi-
zacji Youth and Heritage (Młodość i Dzie-
dzictwo). W budynku Ministerstwa Kultury 
odbyło się spotkanie, podczas którego za-

proponowano Janowi Kurkowi — który 
miał już na koncie doktorat z architek-
tury drewnianej — zainteresowanie się 
cerkwią w Miękiszu Starym. Po tej pierw-
szej inwentaryzacji poszły następne.  

Z czasem pole zainteresowań zostało 
rozszerzone o Ukrainę, a także północną 
Rosję.

W ciągu tych trzydziestu lat udało się 
zebrać olbrzymi materiał inwentaryza-
cyjny, w ośmiu przypadkach dotyczący 
obiektów wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. Po-
wstało mnóstwo rysunków i zdjęć, nieraz 
dotyczących budowli w dużym stopniu 
zaniedbanych, a nawet w stanie kom-
pletnej ruiny. Zebrane materiały okazały 
się na tyle cenne, że w 2001 r. Jan Kurek 
uzyskał habilitację na podstawie pracy 
„Sacrum i mentalność w kształtowaniu 
świątyń Kościoła wschodniego — na 
przykładzie drewnianych cerkwi woje-
wództwa przemyskiego”. W 2013 r. opu-
blikował zaś kolejną analityczną pracę 
„Drewniane dzwonnice cerkiewne ziemi 
przemyskiej”.

Celem wyjazdów SKN Budownictwa 
były nie tylko obiekty sakralne. Przez 
kilka lat z inicjatywy dr Ewy Bryły — pre-
zesa Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniej-
szości Karpackich — zajmowano się 

Drewniana cerkiew w Miękiszu Starym — pierwszy przedmiot zainteresowania studentów  
z SKN Budownictwa. Fot.: Jan Kurek

Studenci podczas inwentaryzacji stodoły w Łapajówce (2017 r.). Fot.: Jan Kurek
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porządkowaniem cmentarzy greckokato-
lickich. Poza drewnianymi i murowanymi 
cerkwiami w ostatnich latach koło skupiało 
też swoją uwagę na budynkach wiejskiej 
codzienności: chałupach, stodołach, spi-
chlerzach, kuźniach i budynkach inwentar-
skich. W Białobokach zinwentaryzowany 
został rzadki przykład dawnego drewnia-
nego szynku. 

Dr hab. inż. arch. Jan Kurek mówi, 
że zgromadzony obszerny materiał, do-
kumentujący przejawy kultury pograni-
cza, trzeba koniecznie opracować i wy-
dać. W przygotowaniu są wydawnictwa 
o budownictwie przysłupowym Polski 
południowo-wschodniej oraz o proble-
mach konserwatorskich w ratowaniu 
architektury drewnianej. Dziś, z uwagi 
na przejście dr hab. Jana Kurka na eme-
ryturę, problemem jest jednak fakt, że 
nie rozstrzygnięto jeszcze kwestii utwo-
rzenia archiwum (fizycznego i cyfrowe-
go) zgromadzonych dotąd, pokaźnych 
i cennych materiałów badawczych. 
W tym względzie liczy on na zrozumie-
nie i pomoc dyrekcji macierzystego  

Ratujmy, zanim będzie za późno — resztki domostwa  
w Niżatycach (stan z 2018 r.). Fot.: Jan Kurek

Wnętrze cerkwi w Chotyńcu z 1615 r., wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Fot.: Jan Kurek 

Jan Kurek podczas wernisażu wystawy „Ocalić od zapom- 
nienia” w Galerii A1. Fot.: Jan Zych

kupują stare lub budują sobie nowe drew-
niane domki, aby szukać w nich wycisze-
nia i relaksu w kontakcie z naturą. Autor 
pokazanych w Galerii A1 zdjęć mówił też 

o swoich podróżach po 
Skandynawii i Europie 
Zachodniej, gdzie znajdo- 
wał ciekawe przykłady 
dawnej architektury drew-
nianej. Kurator Galerii A1 
dr Katarzyna Kołodziej-
czyk przypomniała, że Jan 
Kurek za swój dorobek 
projektowo-badawczy był 
wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany — m.in. przez 
rektora PK za opiekę nad 
SKN Budownictwa. 

Wystawa pokazała piękno i logikę kon-
strukcji drewnianych — od bogatych form 
budowli sakralnych po budynki związane 
z życiem codziennym i pracą na podkarpac-
kiej wsi. Uwagę zwracały m.in. 
zdjęcia cerkwi z Chotyńca i Ra-
druża, wpisanych na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Na 
fotografiach znalazł się też zapis 
wyjazdów m.in. do: Dębowa, 
Gaci, Kańczugi, Karpacza, Kolbu-
szowej, Krzyżtoporu, Lubaczo-
wa, Łapajówki, Łukawca, Marko-
wej, Miękisza Starego, Niżatyc, 
Rożniatowa, Rudki, Studziana, 
Szczytnej, Tarnawki, Tywoni i Za-
rzecza. 

W wernisażu uczestniczy-
li: prorektor PK prof. Andrzej 

Białkiewicz, zastępca dyrektora Instytu-
tu Projektowania Budowlanego WA PK  
dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz oraz 
studenci, uczestnicy obozów naukowych 
i autorzy prezentowanych rysunków in-
wentaryzacyjnych. 

Od kilku lat w badaniach zabytków 
architektury drewnianej Jana Kurka wspie-
ra Andrzej Żygadło, absolwent Wydzia-
łu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP  w Krakowie. Młodych osób, zaintere-
sowanych tą tematyką, jest jednak w Pol-
sce zbyt mało. A wiele miejsc, w których 
zachowały się interesujące stare obiekty 
drewniane, pozostaje ciągle jeszcze nie-
zbadanych. Najcenniejsze budowle trafiły 
wprawdzie szczęśliwie do skansenów, ale 
inne znikają na naszych oczach, martwi się 
Jan Kurek.instytutu. Boleje także nad tym, że 

nie ma chętnych do dalszej opieki nad  
SKN Budownictwa. 

Na książki trzeba więc będzie za-
pewne jeszcze trochę poczekać. Na razie 
plon wyjazdów w ostatnim okresie został 
pokazany na wystawie „Ocalić od zapo-
mnienia”. Jej wernisaż odbył się 19 marca  
2019 r. w Galerii A1 Instytutu Historii Archi-
tektury i Konserwacji Zabytków PK przy 
ulicy Kanoniczej w Krakowie. Na ekspozy-
cję złożyły się głównie zdjęcia autorstwa 
Jana Kurka oraz rysunki inwentaryzacyj-
ne, stanowiące drobną część dorobku  
SKN Budownictwa z lat 2013–2018. 

Podczas otwarcia wystawy Jan  
Kurek zwrócił uwagę, że drewno jest tym 
materiałem, do którego dziś wraca się 
w budownictwie. Osoby, które na to stać, 
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Walczyli o „Złoty Indeks”

121 laureatów bliżej studiów na PK
Duża grupa młodzieży ze szkół ponad-
gimnazjalnych jeszcze przed maturą 
zdobyła punkty w postępowaniu rekru-
tacyjnym na studia na Politechnice Kra-
kowskiej. Taką możliwość na PK stwarza 
organizowany co roku ogólnopolski kon-
kurs „O Złoty Indeks PK”. 5 kwietnia 2019 r. 
laureaci tegorocznej edycji spotkali się na 
PK, aby odebrać dyplomy potwierdzające 
uzyskane punkty.

Konkurs służy zwróceniu uwagi 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na 
dwa przedmioty ścisłe — matematykę 
i chemię. W tych dwu dyscyplinach odby-
wają się zawody, które podzielone są na 
dwa etapy. W tym roku do batalii o punkty 

przystąpiło 264 uczniów, z których 
do drugiego, finałowego etapu 
zakwalifikowały się 163  osoby. Za-
wody rozegrane 23  lutego 2019  r. 
wyłoniły 121 laureatów, w tym  
90 z matematyki i 31 z chemii. Naj-
lepsi — laureaci I stopnia (12 osób 
z matematyki i 2 osoby z chemii) — 
otrzymali 100 punktów w postępo-
waniu rekrutacyjnym. Laureatom 
II stopnia przyznano 50  punktów, 
a laureatom III stopnia — 30 punk-
tów. Z systemu tego wyłączone są 
tylko osoby ubiegające się o przy-
jęcie na Wydział Architektury oraz 
kierunek inżynieria wzornictwa 

przemysłowego na Wy-
dziale Mechanicznym.

Laureaci, którzy przybyli 
5 kwietnia 2019 r. do Sali Senackiej 
PK, po powitaniu przez prorektora 
ds. studenckich dr. hab.  inż. Mar- 
ka Stanuszka mieli okazję za-
poznać się z Politechniką dzię-
ki prezentacji przedstawionej 
przez Bartłomieja Krystyńskiego 
z Działu Promocji. Dyplomy z rąk 
prorektora Stanuszka odebrali 
uczniowie szkół średnich m.in.  
w: Biłgoraju, Krakowie, Mielcu,  

Zalety studiowania na PK przedstawił zdobywcom 
„Złotego Indeksu” rektor Jan Kazior

„Złoty Indeks” odbiera Katarzyna Szot, uczennica 
tego samego nowosądeckiego liceum, które 
ukończył prorektor Marek Stanuszek

„Lądówka” otworzyła swe podwoje
Do podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii 
Lądowej PK zachęcano młodzież kończącą 
szkoły średnie podczas dnia otwartego 
WIL, połączonego z tradycyjnym świętem 
studentów — Dniem Lądowca. Imprezy 
odbyły się 10 kwietnia 2019 r. na terenie 
kampusu przy ulicy Warszawskiej. 

W sali konferencyjnej pawilonu „Ko-
tłownia” dziekan dr hab. inż. Andrzej 
Szarata, prof. PK powitał młodych ludzi, 
po czym zapoznano ich z działalnością 
wydziału, a także z aktywnością samo-
rządu studenckiego na WIL. Na dziedziń-
cu przygotowano szereg atrakcji. Można 
było nie tylko zapoznać się z działalnością 
kół naukowych, prezentowaną za pomo-
cą posterów, ale także spróbować swoich 

sił w kierowaniu dźwigiem budowlanym, 
obejrzeć od środka zabytkowy autobus 
MPK (w którego wnętrzu czekały różne 

gry), zagrać w minigolfa i zmierzyć się ze 
sztucznym bykiem jak na prawdziwym 
rodeo. Studenci pokazywali, jak wykonu-
je się tradycyjny mur z cegieł (dodajmy: 
cegieł z nadrukowanym logotypem wy-
działu).

Goście mieli też okazję zajrzeć do 
dziekanatu, gabinetu dziekana, wydzia-
łowych laboratoriów i innych miejsc na 
PK, miejsc, które będą odwiedzać po 
rozpoczęciu studiów na WIL. Wydarzeniu 
towarzyszyły zorganizowane przez Biuro 
Karier PK branżowe targi pracy. Na mło-
dzież oczekiwali przedsiębiorcy z branż 
związanych z prowadzonymi przez 
WIL kierunkami studiów.

(ps)

Na imprezie „Lądówki” można było zbu-
dować mur, używając cegieł z logotypem  
wydziału. Fot.: Jan Zych 

Olkuszu, Nowym Sączu, Nowym Targu, Sta-
lowej Woli, Tarnobrzegu i Żywcu. 

Rektor prof. Jan Kazior zapewnił mło-
dych ludzi, że Politechnika Krakowska 
ciągle się doskonali, by zdobyty na niej 
zawód otwierał drzwi do wielu firm — nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. Prof. Ka-
zior mówił też o obiektach sportowych na 
PK, w tym o ośrodku żeglarskim w Żywcu 
i budowanej obecnie hali tenisowej. 

Konkurs zrealizowany został przy 
wsparciu Samorządu Doktorantów PK. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych  
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Leonardo był inżynierem — przekonywał Eugeniusz Szumakowicz  
w Kawiarni Naukowej PAU

Tajemnica… brwi Giocondy?
2 maja 2019 r. minęło 500 lat od śmier-
ci Leonarda da Vinci. 8 kwietnia w Du-
żej Auli Polskiej Akademii Umiejętności 
z gośćmi Kawiarni Naukowej PAU spo-
tkał się dr hab. Eugeniusz Szumakowicz,  
prof. PK z Zakładu Filozofii, Etyki i Socjolo-
gii Politechniki Krakowskiej, aby podzie-
lić się garścią refleksji na temat jednego 
z największych geniuszy w historii.

W Leonardzie wszyscy widzą głów-
nie, a nawet niemal wyłącznie artystę, 
autora portretów Mony Lisy i damy 
z gronostajem. Eugeniusz Szumakowicz 
zauważył jednak, że ten wielki malarz 
w pewnym okresie życia na dwa lata 
odłożył pędzel, aby zająć się geometrią. 
Choć nie odbył studiów uniwersyteckich, 
prowadził badania z zakresu anatomii, 
botaniki i optyki. Dużo uwagi poświęcił 
zagadnieniom technicznym. Interesował 
się zjawiskiem lotu (badał m.in. skrzydła 
ptaków) i możliwościami wzbicia się czło-
wieka w powietrze. Pozostawił po sobie 
projekt mostu obrotowego, który docze-
kał się realizacji w naszych czasach. Wy-

Podczas wykładu nie zabrakło od-
niesień do Politechniki Krakowskiej. 
Dr hab. Szumakowicz zasugerował, że 
chodnik przed siedzibą dwu wydziałów 
PK  w łobzowskim pałacu można byłoby 
ułożyć według wzoru utrzymanego w du-
chu Leonarda, stanowiącego ilustrację i za-
razem dowód twierdzenia Pitagorasa. Taki 
chodnik miałby niebanalny walor edu-
kacyjny, przekonywał mówca, dodając, 
że bruk we wspomnianym miejscu przy 
ul. Podchorążych zasługuje na remont.

Jednym z odkryć Leonarda był  
tzw. rysunek algorytmiczny. Według tej 
idei Eugeniusz Szumakowicz naszkicował 
twarz Giocondy, co doprowadziło go do za-
skakującego wniosku, że być może tajem-
nicę jej oblicza stanowią brwi, a nie sławny 
uśmiech. Optymistycznie zabrzmiała teza 
wyrażona przez wykładowcę, że każdy 
z nas może poszukać w swojej osobowo-
ści elementów, które zbliżą go do Leonar-
da. Ale nie jest to zadanie łatwe, uprzedził 
Eugeniusz Szumakowicz.

(ps)

myślił rower. Był prekursorem robotyki. 
Wysoko cenił sobie dokonania w dzie-
dzinie techniki. Wolał, gdy nazywano go 
inżynierem niż artystą. 

Eugeniusz Szumakowicz w trakcie wykładu. 
Fot.: Jan Zych 

Autor się nie ukryje 
Tekst nie musi być podpisany, aby można 
było w prosty sposób wskazać autora. Taki 
wniosek płynie z artykułu, który w czaso-
piśmie „Information Sciences” — wyda-
wanym przez Elsevier Science — ogłosiła 
grupa naukowców z Instytutu Fizyki Jądro-
wej PAN w Krakowie. Do zespołu należy  
prof. Stanisław Drożdż, który na Politechni-
ce Krakowskiej pracuje na Wydziale Fizyki, 
Matematyki i Informatyki. 

Autorzy publikacji posłużyli się stylome-
trią, czyli nauką zajmującą się wyznaczaniem 
statystycznych charakterystyk stylu tekstów. 
Wiedza ta opiera się na spostrzeżeniu, że każ-
dy z nas nieco inaczej używa języka. Różnimy 
się zasobem słownictwa, przywiązaniem do 
pewnych sformułowań, unikaniem (bądź nie) 
powtórzeń czy sposobem stosowania zna-
ków interpunkcyjnych. Zwykle w stylometrii 
bada się podstawowe cechy tekstu, np. czę-
stotliwość występowania poszczególnych 

liwości ujawniania stylu autora. Prof. Sta-
nisław Drożdż wyjaśnia: „Angielski jest 
(…) językiem pozycyjnym, co oznacza, 
że istotna jest w nim kolejność wyrazów 
w zdaniu. Taki język pozostawia mniej 
miejsca na indywidualny styl wypowiedzi 
niż języki słowiańskie, w których o roli sło-
wa czy wyrazu w zdaniu decyduje fleksja, 
czyli odmiana. Dopuszcza ona bowiem 
większą swobodę organizacji kolejności 
wyrazów w zdaniu  przy niezmienionym 
jego znaczeniu”. 

Wykorzystanie opisanej metody może 
być przydatne np. przy ustalaniu, spod czy-
jego pióra wyszedł historyczny tekst znany 
jedynie z urywków, kto popełnił interneto-
wy paszkwil albo czy tekst pracy magister-
skiej lub doktorskiej nie jest plagiatem.

Na podstawie komunikatu IFJ PAN  
opracował: (ps)

wyrazów. Zespół badaczy postanowił szukać 
charakterystycznych cech stylu w sieciowej 
reprezentacji tekstu, za pomocą grafów. 

Metodę wypróbowano na 96 książkach 
następujących autorów: Austen, Conrad,  
Defoe, Dickens, Doyle, Eliot, Orwell, Twain  
oraz Korczak, Kraszewski, Lam, Orzeszkowa, 
Prus, Reymont, Sienkiewicz, Żeromski. Okaza-
ło się, że za pomocą grafów autorów tekstów 
angielskich rozpoznawano poprawnie w nie-
mal 90 proc. przypadków. Do osiągnięcia suk-
cesu wystarczało prześledzenie powiązań 
między zaledwie 10–12 wyrazami badanego 
tekstu. W języku polskim już po prześledze-
niu powiązań 5–6 wyrazów wskazywano 
poprawnie autora ze skutecznością nawet  
95 proc. Tak wysoką poprawność diagnoz 
osiągano tylko wtedy, gdy jako osobne wyra-
zy traktowano również znaki przestankowe. 

Zespół badaczy przypuszcza, że także 
inne języki słowiańskie dają większe moż-
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Drugi numer „Zeszytów Historycznych Muzeum PK”

Muzyka i architektura
LESŁAW PETERS

Półtora roku temu byliśmy świadkami 
niezwykłego zdarzenia. Osobom zgro-
madzonym w Muzeum Politechniki Kra-
kowskiej na uroczystości zamykającej 
obchody roku Tadeusza Kościuszki zapre-
zentowano trzy utwory skomponowane 
przez patrona naszej uczelni. Narodowy 
bohater, żołnierz, inżynier, a także zdolny 
rysownik, objawił się jako człowiek uta-
lentowany muzycznie.

O trzech przedstawionych kompozy-
cjach Kościuszki, poza wąskim gronem 
muzykologów, mało kto słyszał. W okresie 
schyłku I Rzeczpospolitej i w dobie poroz-
biorowej mieliśmy wielu znanych twórców 
muzyki. Wiadomo, byli: Chopin, Moniusz-
ko, Wieniawski, Kurpiński, Elsner, Ogiński, 
Stefani, Kamieński, Ścigalski. Byli też mniej 
znani. Ale Kościuszko?! 

Jego utwory uczestnicy wspomnia-
nej uroczystości poznali dzięki inicjatywie 
Muzeum Politechniki Krakowskiej i jego 
kontaktom z Muzeum Tadeusza Kościusz-
ki w Solurze, w Szwajcarii, a także uprzej-
mości towarzystwa Kosciuszko Heritage 
Inc. w Australii. Aranżacji kompozycji, 
napisanych oryginalnie dla instrumentu 
klawiszowego, na orkiestrę dętą podjął się 
Wiesław Olejniczak, prowadzący Krakow-
ską Orkiestrę Staromiejską, zespół, który 
stale współpracuje z Politechniką Krakow-
ską. Pod jego kierownictwem orkiestra 
wykonała w październiku 2017 r. utwory 
Kościuszki podczas wspomnianego wyda-
rzenia w Muzeum PK.

Teraz naszą wiedzę o związkach Ko-
ściuszki z muzyką rozwija artykuł, który 
ukazał się w wydanym ostatnio nowym nu-
merze „Zeszytów Historycznych Muzeum 
PK”. Serię edytorską pod tym tytułem zapo-
czątkowało opublikowanie w 2017 r. tomu 
„Dziedzictwo akademickiego Lwowa na Po-
litechnice Krakowskiej”. Znalazły się w nim 
sylwetki prawie stu lwowskich naukowców, 
którzy po II wojnie światowej tworzyli pod-
waliny Politechniki Krakowskiej. Teksty do 
tego wydania przygotował duży zespół, 
głównie złożony z członków Rady Muzeum 
PK. Nie byli to jednak zawodowi historycy, 
dlatego pojawił się wówczas pomysł po-
wołania stałego Komitetu Redakcyjnego 

W operze „Król Łokietek, czyli Wiśli-
czanki” Józef Elsner zawarł fragment opo-
wiadający historię Polski od Łokietka do 
Aleksandra I. Niemal w całości fragment 
ten jest oparty na cytatach z różnych 
kompozycji, ilustrujących poszczególne 
epoki naszych dziejów. Obok „Mazurka 
Dąbrowskiego” znalazł się tu też „Polo-
nez Kościuszki”. Tenże „Polonez” był cy-
towany również w utworach Franciszka 
Lessela, Kazimierza Nowakiewicza, Igna-
cego Feliksa Dobrzyńskiego czy Józefa 
Krogulskiego.

Po utwór sięgnął także Karol Kurpiń-
ski. W 1818 r., krótko po zgonie Naczelnika 
w szwajcarskiej Solurze, napisał „Elegię 
na śmierć Tadeusza Kościuszki” do słów 
Kantorberego Tymowskiego, na głos re-
cytujący i orkiestrę. Motyw zaczerpnię-
ty z początkowego odcinka „Poloneza 
Kościuszki” otwiera dzieło Kurpińskiego. 
Autor „Warszawianki”, jak zauważa Adam 
Kukla: „dokonał niewielkich modyfika-
cji, aby uzyskać dramatyczny wydźwięk 
wstępu oraz wprowadzić w smutny na-
strój tekstu słownego”. Dalej autor arty-
kułu pisze: „Nie bez powodu Kurpiński 
sięgnął po ten właśnie, a nie inny motyw 
muzyczny. Po początkowych czterech 
taktach następują jednostajne uderzenia 
kotła, smyczki również niejako »pulsują« 
— wszystkie instrumenty wyobrażają 
kołysanie się dzwonów, ogłaszających 
śmierć bohatera, o czym mówi podmiot 
liryczny”. 

Inny fragment „Poloneza Kościuszki” 
pojawia się w dalszej partii »Elegii...« jako 
ilustracja podróży przyszłego przywódcy 
insurekcji do Ameryki. Kurpiński w swoim 
utworze zacytował też inne mniej lub bar-
dziej znane w tamtych czasach melodie, ta-
kie jak „Britania!”, „Marsylianka” czy „Marsz 
ks. Józefa”. Adam Kukla stwierdza jednak, 
że fragmenty „Poloneza Kościuszki” są naj-
istotniejszymi cytatami, które pojawiają się 
w „Elegii...”.

Czy jednak „Polonez Kościuszki” 
skomponował rzeczywiście sam Ko-
ściuszko? W tej kwestii Adam Kukla nie 
wypowiada się jednoznacznie. Utwór, 
wraz z dwoma innymi miniaturami,  

z udziałem osób profesjonalnie zajmują-
cych się historią.

Zaproszenie do komitetu przyjęli: dzie-
kan Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. Jan Święch, mediewi-
sta z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie prof. Zdzisław Noga oraz historyk 
literatury, były rektor UJ prof. Franciszek 
Ziejka, a także informatyk i cybernetyk 
o sporej wiedzy z zakresu historii techniki, 
były trzykrotny rektor Akademii Górniczo- 
-Hutniczej prof. Ryszard Tadeusiewicz. 
Skład komitetu uzupełnili przedstawiciele 
PK: prof. Barbara Bartkowicz — przewod-
nicząca Rady Muzeum PK, prof. Andrzej 
Białkiewicz — prorektor PK, sprawujący 
z ramienia władz uczelni opiekę nad Mu-
zeum PK oraz wspomniany już prof. Marcin 
Chrzanowski, który opiekuje się wydaw-
nictwami Muzeum i jest przewodniczącym 
Komitetu Redakcyjnego. 

Prof. Chrzanowski, dzięki pośrednictwu 
członka komitetu prof. Jana Święcha, dotarł 
do Adama Tomasza Kukli z UJ, związanego 
także z Polskim Wydawnictwem Muzycz-
nym. Napisał on artykuł „»Elegia na śmierć 
Tadeusza Kościuszki« Karola Kurpińskiego 
w świetle jego poglądów na »dobór« muzy-
ki”. Dużo miejsca poświęcił w nim „Polone-
zowi Kościuszki” — utworowi, który wszak 
znalazł uznanie w oczach różnych twórców. 
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został wydany około 1797 r. w Londynie 
jako dzieło naczelnika powstania. Jed-
nak autorstwo „Poloneza” przypisywano 
także innym twórcom. Sam Kurpiński za 
autora uważał nieznanego bliżej A. J. Bar-
cickiego. Ot, zagadka! 

Muzeum PK postarało się, aby znane 
z londyńskiej publikacji utwory stały się 
łatwo dostępne wszystkim zainteresowa-
nym. Można je odsłuchać w Internecie pod 
adresem: www.muzeum.pk.edu.pl. 

Nie budzi natomiast wątpliwości au-
torstwo dzieł, o których mowa w artyku-
le otwierającym drugi numer „Zeszytów 
Historycznych Muzeum PK”. Jest to tekst 
Oksany Pekarczuk „Typologia budynków 
zbudowanych we Lwowie w drugiej po-
łowie XIX wieku”. Artykuł nawiązuje do 
lwowskich korzeni Politechniki Krakow-
skiej. Autorka jest pracownikiem Katedry 
Projektowania Architektonicznego na 
Narodowym Uniwersytecie Politechnika 
Lwowska. Gościła w Krakowie jako sty-
pendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego. W swoim artykule zawarła 
syntetyczną charakterystykę lwowskich 
obiektów użyteczności publicznej oraz 
budownictwa rezydencjonalnego i miesz-
kaniowego. 

Okres, którego dotyczy artykuł, to 
czas powstania wielu budowli, mających 
decydujący wpływ na specyfikę archi-
tektoniczną miasta. Wzniesiono wtedy 
m.in. gmachy Sejmu Krajowego Galicji, 
Namiestnictwa (współprojektantem był 
Feliks Księżarski, twórca Collegium No-
vum UJ) i Politechniki Lwowskiej, a także 
Pałac Sztuki, 62 pawilony Powszechnej 
Wystawy Krajowej oraz pawilon „Pano-
ramy Racławickiej”. Cennym załączni-
kiem do artykułu Oksany Pekarczuk jest 
fragment planu Lwowa z 1910 r., na któ-
rym zaznaczono wspomniane w tekście 
obiekty. Z uwagi na naukowy charakter 
publikacji plan został bezpłatnie udostęp-
niony przez Kriegsarchiv w Wiedniu do re-
produkcji jako załącznik artykułu Oksany 
Pekarczuk.

W dwóch pierwszych edycjach „Ze-
szytów Historycznych Muzeum PK” po-
jawiły się tematy dotyczące czasów, 
z punktu widzenia okresu istnienia Po-
litechniki Krakowskiej, prehistorycz-
nych. Teraz redakcja zamierza sięgnąć 
do bliższej przeszłości. W planach jest 
opublikowanie m.in. artykułu o Kazi-
mierzu Sokalskim, rektorze PK w latach  
1965–1968, który znacznie przyczynił się 
do rozwoju uczelni. Interesująco zapo-
wiada się też artykuł o pierwszych maszy-
nach cyfrowych na PK. 

Przewodniczący Komitetu Redakcyj-
nego Marcin Chrzanowski podkreśla, że 
redakcja od początku dba o dochowanie 
w „Zeszytach Historycznych” standardów 
naukowych. Mimo stosowania zasady re-
cenzowania tekstów wydawnictwo nie jest 
punktowane. Autorów trzeba więc wyszu-
kiwać w gronie specjalistów, dla których 
same punkty nie stanowią najwyższej czy 
też jedynej wartości.

Książka

Wielka płyta zasługuje na rewitalizację
Problem budownictwa wielkopłytowego 
— spadku po epoce Polski Ludowej — do-
czekał się pokaźnej literatury. Z pewną dozą 
zdziwienia stwierdzono, że okres przydat-
ności bloków z wielkiej płyty okazał się 
dłuższy, niż kiedyś zakładano i że będą one 
służyć jeszcze przez kolejne dekady. Jed-
nocześnie nie maleje popyt na mieszkania 
w obiektach wielkopłytowych. Aktualna 
więc stała się kwestia ich rewitalizacji. 

Temat podjęła Eliza Szczerek z Za-
kładu Kształtowania Przestrzeni Komu-
nikacyjnych w Instytucie Projektowania 
Urbanistycznego na Wydziale Architek-
tury PK. Najpierw była rozprawa doktor-
ska, obroniona z wyróżnieniem w 2017 r., 
a następnie ukazała się książka „Rewita-
lizacja osiedli wielkopłytowych a ciąg- 
łość i komplementarność przestrzeni 
publicznej miasta”. Autorka dostrzegła 
w temacie interesujący problem badaw-
czy o walorach praktycznych. Badania 
dotyczące osiedli krakowskich poszerzy-
ła o analizę procesów rewitalizacyjnych, 
prowadzonych na niemieckich osiedlach 
wielkopłytowych. 

rewitalizacyjnych. Trzeba też zapobiegać 
przypadkom chaotycznego „dogęszczania” 
istniejących osiedli. W słowie wstępnym 
redaktora naukowego książki dr hab. inż. 
arch. Anna Franta, prof. PK (będąca też pro-
motorem rozprawy doktorskiej Elizy Szcze-
rek) szczególnie podkreśla walory naukowe 
pracy oraz zawarte w niej pogłębione prze-
myślenia. „Budzą one zaufanie, ponieważ 
widoczny jest solidny warsztat naukowy, 
jakim umiejętnie posługuje się Autorka” — 
pisze Anna Franta.

Książka znalazła się w gronie laureatów 
tegorocznego konkursu o nagrodę ministra 
inwestycji i rozwoju za prace dyplomowe, 
rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz 
publikacje w dziedzinach architektury i bu-
downictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

(ps)

Eliza Szczerek, „Rewitalizacja osiedli wielko-
płytowych a ciągłość i komplementarność 
przestrzeni publicznej miasta”, Monografie Po-
litechniki Krakowskiej, seria: Architektura, Wy-
dawnictwo PK, Kraków 2018.

Eliza Szczerek przekonuje, że nie wystar-
czy utrzymywać na dotychczasowym pozio-
mie standardy zamieszkiwania „w wielkiej 
płycie”, gdyż jej zużycie moralne postępuje 
szybciej od zużycia technicznego. Dlatego 
konieczne jest wprowadzanie programów 

http://www.muzeum.pk.edu.pl
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Na chwałę krakowskich mistrzów 
czarnej sztuki 
Z udziałem studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej ruszył projekt, 
który ma upamiętnić początki drukarstwa polskiego
ANNA KULIG

W zachodniej pie-
rzei krakowskiego 
Rynku Głównego 
stoi okazała bu-
dowla — Pałac 

Spiski. Niegdyś była to jedna z najwspa-
nialszych rezydencji miasta. Ostatnio 
pojawiła się inicjatywa utworzenia 
w jej wnętrzach małego muzeum, upa-
miętniającego fakt, że z Krakowa swe 
początki bierze drukarstwo polskie. 
Swój wkład do realizacji projektu wnie-
śli już studenci Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej. 

Pałace w sercu miasta

Kamienice i pałace w Rynku Głównym, 
wzniesione w większości w średnio-
wieczu, ulegały wielo-
krotnym przebudowom 
i remontom. Zmiany 
polegały najczęściej na 
rozbudowie wzwyż 
i w głąb działki, z pozo-
stawieniem pierwotnych 
murów i granic parcel. 
Dobudowywano kolejne 
piętra, zmieniano kształt 
dachów, okien, portali, 
przekształcano wnętrza, 
wprowadzano zmiany 
w zakresie komunikacji: 
schodów, sieni, ganków. 
Zmieniały się kompozy-
cje elewacji frontowych, 
gdy dekoracje architektoniczne, rzeź-
biarskie, malarskie dostosowywano do 
nowych czasów. 

W wiekach XVI–XVIII często sca-
lano sąsiadujące ze sobą domy i prze-
kształcano w reprezentacyjne pałace 
miejskie. Do takich zmian szczególnie 
nadawały się budowle na działkach na-
rożnych, jak w przypadku np. pałaców: 
Potockich (nr 20, na rogu ulicy Brackiej), 

„Pod Baranami” (nr 27, na rogu ulicy  
św. Anny), Małachowskich (nr 30, na rogu 
ulicy Szewskiej) czy „Pod Krzysztofory” 
(nr 35, na rogu ulicy Szczepańskiej). 

Ten ostatni, stojący w zachod-
niej pierzei Rynku, pomiędzy ulica-
mi Szewską i Szczepańską, sąsiaduje 
z Pałacem Spiskim. Najstarsze części 
obu pałaców pochodzą z XIII wieku. 
Swoją nazwę Pałac Spiski zawdzię-
cza dziedzicznemu tytułowi starosty 
spiskiego, należącemu do rodziny Lu-
bomirskich, którzy władali pałacem 
w XVII i w XVIII wieku. 

Wcześniej pomiędzy pałacami 
znajdowała się kamienica Schedlów, 
należąca do rodziny znanych druka-
rzy. W XVII wieku nastąpiło scalenie 

Tu narodził się krakowski teatr

O wyjątkowości Pałacu Spiskiego 
świadczą przekazy źródłowe. Pałacem 
określano tę budowlę w aktach miej-
skich z XVII wieku. Opisane tam zo-
stały dziedziniec arkadowy, wzorowa-
ny na dziedzińcu wawelskiego zamku 
czy rezydencji w Rynku pod numerem  
20, a także bogate wyposażenie i wy-
strój wnętrz. Pałac miał dwa piętra, po-
siadał okazałe komnaty, a wieńczył go 
wysoki, czterospadowy dach kryty gon-
tem, zdobiony sterczynami. 

Rozbudowa pałacu z XVII wieku 
nadała mu reprezentacyjny, późno-
barokowy charakter (zob. rysunek re-
konstrukcyjny). Fasada o symetrycznej 

Pałac Spiski dziś. Mimo utraty atrybutów rezydencji 
magnackiej nadal wyróżnia się w zabudowie Rynku 
Głównego. Fot.: Jan Zych

Pałac Spiski w XVIII wieku, według Andrzeja  
Karbowskiego

pierwotnego Pałacu Spiskiego z domem 
Schedlów, w wyniku czego powstała 
największa w owym czasie rezyden-
cja magnacka w zabudowie rynkowej. 
Mimo tej dominacji dziś obiekt nie wy-
różnia się oryginalnym kształtem. Bar-
dziej kojarzy się z XIX-wieczną wielką 
kamienicą niż pałacem. Niestety, pałac 
nie dotrwał do naszych czasów w swej 
dawnej postaci. 

kompozycji posiadała dwa wejścia, 
poprzedzone portalami i kolumnami 
portalowymi, wspierającymi wysunięte 
balkony. Powyżej widniały wystawne 
kartusze herbowe, a wielkie okna o pro-
filowanych obramieniach, posiadały 
ramy okienne o drobnych podziałach 
kwadratowych (10- i 20-polowych). 

Obszerna sień przelotowa, zamknię-
ta sklepieniem kolebkowym z lunetami, 
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mieściła dwa biegi reprezentacyjnych 
schodów, tzw. cesarskich, i prowadziła 
na dziedziniec arkadowy. We wnętrzach 
pałacu wyróżniały się dwukondygnacyj-
ne sale na pierwszym i drugim piętrze, 
zwane balowymi (później teatralnymi). 
Działał w nich teatr dworski u Lubomir-
skich. Na przełomie XVIII i XIX wieku 
pałac był w posiadaniu Jacka Kluszew-
skiego, miłośnika teatru, który zorgani-
zował tu pierwszy w Krakowie, otwarty 
dla publiczności, teatr zawodowy (zalą-
żek Starego Teatru). 

Biura, urzędy, składy, kino…  

Niestety, świetność pałacu minę-
ła w kolejnych wiekach. Złożyły się 
na to zmiany właścicieli, sposobu 
użytkowania, wypadki losowe, jak  
np. pożar w 1809 roku. Pałac podupa-
dał. W czasach zaborów przystosowa-
no go do potrzeb austriackich urzę-
dów. Umieszczono w nim kwatery 
urzędników i prywatne apartamenty, 
biura, koszary. Po 1847 roku budynek 
został zaadaptowany na potrzeby au-
striackich władz rządowych — Komi-
sji Gubernialnej i rządu krajowego. 
Dobudowano trzecie piętro, zmienio-
no kształt dachu, zlikwidowano wiele 
elementów: balkony, schody, kartusze. 
Później mieściły się tu szkoły, składy, 
kino etc. 

Początek XX wieku przyniósł ko-
lejne zmiany. Wzniesiono trzypię-
trowe oficyny (w tym zbudowaną 
w latach 1911–1920 trójskrzydłową ofi- 
cynę o modernistycznych elewacjach, 

projektu Kazimie-
rza Wyczyńskiego 
i Ludwika Wojty- 
czki). Nastąpiła adap- 
tacja parteru na 
usługi i gastronomię. 
W okresie między-
wojennym powróci-
ły tradycje teatralne. 
W Sali Tetmajerow-
skiej (z malowidłem 
Włodzimierza Tet-
majera, przedsta-
wiającym dzieje 
mistrza Twardow-
skiego według Ada-
ma Mickiewicza) pokazywano przed-
stawienia satyryczne, tzw. „Kukiełki 
u Hawełki”, oparte na tekstach Magdale-
ny Samozwaniec. 

Dziś budynek frontowy posiada 
nieliczne już detale historyczne. W par-
terze pozostał portal z XIX wieku oraz 
witryny znanych firm — restauracji 
Hawełka i dawnych Delikatesów. Ele-
wacja dzielona jest pilastrami i gzym-
sami, posiada zróżnicowany zestaw 
okien i ich obramień o nieregularnym 
rytmie. Pod oknami widnieją ślepe ba-
lustrady, ściany parteru są boniowane. 

Od kilku lat w skrzydle północ-
nym na pierwszym piętrze trwają prace 
i badania konserwatorskie. Odsłonięto 
wiele cennych detali i polichromii póź-
norenesansowych, czyli z czasów po-
przedzających scalenie domów. W tych 
wnętrzach mieszkała kiedyś i prowadzi-
ła warsztat kilkupokoleniowa rodzina 
Schedlów, trudniąca się drukarstwem, 

oprawą i sprzedażą 
książek. 

Pierwsze 
w Polsce księgi 
spod drukarskiej 
prasy

Początki drukarstwa 
polskiego związane są 
z Krakowem. To tu pod 
koniec 1473 roku uka- 
zał się pierwszy druk 
wykonany w Pol-
sce. Był to kalendarz 
krakowski na rok  
1474, pochodzący 
z drukarni przybyłe-
go z Bawarii Kaspra 
Straubego. Z tego 
samego zakładu do 

Nagrodzony projekt Marii Jaskierni i Joanny Kłyś

Projekt Natalii Olchawy i Dominika Pacholika (wyróżnienie)

1477 roku wyszły w Krakowie jesz-
cze trzy następne druki. Około  
1483 roku pod Wawelem swoją drukarnię 
założył Szwajpolt Fiol, który jako pierw-
szy zaczął używać czcionek cyrylickich 
i wytłoczył pierwsze w dziejach księgi 
na potrzeby Cerkwi wschodniej. Wraz 
z początkiem XVI wieku rozpoczęły 
nieprzerwaną działalność krakowskie 
oficyny: Jana Hallera, Kaspara Hochfe-
dera, Floriana Unglera, Hieronima Wie-
tora, Macieja i Marka Szarfenbergów i ich 
następców. W 1513 roku Ungler wydał 
pierwszą znaną książkę w języku pol-
skim – „Raj duszny” Biernata z Lublina.

W wieku XVII trudniący się począt-
kowo księgarstwem Krzysztof Schedel 
założył w Krakowie drukarnię, którą 
później prowadzili jego następcy. Ofi-
cyna Schedlowska (łac. officina Schede-
liana) działała w latach 1639–1708. Na- 
leżała do najbardziej znaczących firm 
drukarskich XVII wieku na terenie 
Rzeczypospolitej. Ukazało się w niej 
ponad 750 druków, napisanych głów-
nie w języku polskim i łacińskim. Za-
słynęła z wydawania autorów antycz-
nych i staropolskich oraz literatury 
religijnej i pism publicystycznych. 

Z inicjatywą upamiętnienia oficyny 
Schedlów wystąpił ostatnio mecenas kul-
tury, kolekcjoner starodruków Bogdan 
Steinhoff. W pomieszczeniach, w któ-
rych znajdowała się kiedyś drukarnia, 
zamierza utworzyć kameralne muzeum 
drukarstwa i dawnej książki. Celem mu-
zeum ma być upowszechnianie historii 
i tradycji krakowskiego drukarstwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem Schedlów, 
a także organizowanie wystaw, spotkań 
autorskich, wykładów i warsztatów. 

W realizację tego pomysłu włączy-
li się studenci Wydziału Architektury 
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Politechniki Krakowskiej. W grudniu 
2018 roku wzięli udział w warsztatach 
zorganizowanych w Pałacu Spiskim 
przez Zakład Geometrii Wykreślnej 
i Technologii Cyfrowych WA. 

Studenci podejmują wyzwanie 

Tematem warsztatów „Multimedialne 
Mikromuzeum Oficyna Schedlów” było 
opracowanie aranżacji wnętrz Pałacu 
Spiskiego. Studenci mieli za zadanie wy-
kreować koncepcję nowej przestrzeni słu-
żącej celom kulturalnym w dwóch salach 
o powierzchni około 100 metrów kwa-
dratowych na pierwszym piętrze. Domi-
nującymi cechami pomieszczeń są: ich 
pałacowy charakter, zachowane elementy 
wystroju, znaczna wysokość (5 metrów) 
i kubatura, duże okna, drzwi i układ am-
filadowy. Dostęp do pomieszczeń prze-
widziano od strony rekonstruowanych, 
reprezentacyjnych schodów barokowych, 
zwanych schodami cesarskimi. 

Do udziału w warsztatach zaproszo-
no grono prelegentów — konserwatorów 
dzieł sztuki, pracowników naukowych 
UJ i PK, architektów, historyków sztuki 
oraz pracowników Zakładu Geometrii 
Wykreślnej i Technologii Cyfrowych  
PK. Dzięki spotkaniom z nimi studenci 
zyskali wiele cennych informacji na temat 
pałacu i jego historii oraz działalności ofi-
cyny Schedlów. Bogdan Steinhoff, będący 
dysponentem obiektu, przedstawił plany 
dotyczące przyszłości pałacu, zarówno 
najbliższe, jak i bardziej perspektywicz-
ne dotyczące przywrócenia obiektowi 
dawnej świetności. Z działalnością dru-
karni uczestników warsztatów zapoznał  

dr Michał Czerenkiewicz z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (jego artykuł na temat nie-
których druków oficyny Schedlów opu-
blikowaliśmy w poprzednim numerze 
„Naszej Politechniki”). 

Studenci zapoznali się też ze stoją-
cym obok Pałacu Spiskiego, remonto-
wanym obecnie pałacem Krzysztofory. 
Zasługującym na szczególną uwagę 
miejscem odwiedzonym podczas tej 
wycieczki studialnej były piwnice 
średniowieczne, z gotyckimi przedpro-
żami, niezachowanymi w przypadku 
Pałacu Spiskiego. 

Podczas kilku dni bardzo intensywnej 
pracy studenci mieli możliwość doskona-
lenia swych umiejętności projektowych 
i pracy zespołowej. Zderzając się z realia-
mi konserwatorskimi, doświadczali prze-
strzeni i materii zabytkowej w bezpośred-
nim kontakcie in situ. Zajęcia uwrażliwiły 
studentów na walory historyczne i kultu-
rowe zabytkowego obiektu o prestiżowej 
lokalizacji i zajmującej historii. 

Pierwsza nagroda
Zwieńczeniem warsztatów był konkurs 
na najlepsze prace oraz wystawa pokon-
kursowa. Do konkursu przystąpiły ze-
społy dwuosobowe. Jury — w składzie: 
Bogdan Steinhoff, Małgorzata Mizia, 
Andrzej Cygnarowski, Piotr Szlezynger 
— przyznało nagrodę i trzy wyróżnie-
nia. Pierwsze miejsce zajęły Maria Ja-
skiernia i Joanna Kłyś. 

Zwyciężczynie zaprojektowa-
ły ciąg ekspozycyjny w postaci pio-
nowych przesłon, zawieszonych na 
prowadnicach rozpiętych pomiędzy 

ścianami nośnymi obiektu. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu możliwe jest m.in. 
wydzielenie odrębnych przestrze-
ni w mikromuzeum, np. kameralnej 
strefy prelekcyjnej z rzutnikiem mul-
timedialnym lub wykreowanie dużej 
powierzchni dla większej liczby osób 
z możliwością organizowania wyda-
rzeń kulturalnych. Ciekawe wrażenia 
wizualne autorki osiągnęły poprzez 
umieszczenie pod sufitem instalacji, 
która ma przywodzić na myśl cienkie 
stronice książki. Na ich powierzchni 
można wyświetlać obrazy. 

27 lutego 2019 roku w Galerii „Gil” 
na terenie kampusu PK przy ulicy War-
szawskiej odbył się wernisaż wystawy 
pokonkursowej, na której przedstawio-
no dorobek warsztatów. Dla studentów 
była to okazja do skonfrontowania swo-
ich projektów z pracami wykonanymi 
przez kolegów. Można było wymienić 
poglądy, przeanalizować różne sposo-
by podejścia do tematu. W wernisażu 
wzięła udział część prelegentów uczest-
niczących w warsztatach. 

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje postawa Bogdana Steinhoffa, który 
udostępnił wnętrza Pałacu Spiskiego do 
celów badawczych i edukacyjnych. Był 
mecenasem całego przedsięwzięcia, po-
nosząc koszty związane z organizacją 
warsztatów. 

*

Schedlowie wnieśli znaczący wkład 
do kultury Krakowa, przyczynili się 
do rozwoju polskiej literatury i nauki. 
Przypomnienie tych zasłużonych dru-
karzy i księgarzy poprzez pokazanie 
kolekcji starodruków czy zrekonstru-
owany warsztat drukarski, a także 
udostępnienie przestrzeni do celów 
edukacyjnych i jako przestrzeni spot- 
kań, może wzbogacić ofertę kultural-
ną Krakowa. Inicjatywa jest tym cen-
niejsza, że Kraków — będący kolebką 
drukarstwa polskiego — do tej pory 
nie doczekał się miejsca upamiętnia-
jącego ten fakt, chociaż muzea sztu-
ki drukarskiej są w Łodzi, Cieszynie,  
Nowym Targu, Supraślu, Radomsku 
czy Grębocinie.

Dr inż. arch. Anna Kulig jest pracownikiem Za-
kładu Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfro-
wych na Wydziale Architektury PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Projekt Jakuba Pagacza i Pawła Mytnika
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To ma być zabawa, a wy tu Puchar 
Świata robicie!
W ciągu dziesięciu lat zabawa na stokach narciarskich przerodziła się w amatorski 
sport wyczynowy, ale zawody nie przestały być spotkaniem przyjaciół
LESZEK WOJNAR

Za nami dziesiąta edycja 
cyklu zawodów o Puchar 
Rektora Politechniki Kra-
kowskiej. Korzenie tej im-
prezy sięgają lat 70., gdy 

rozgrywano cykl zawodów o Puchar 
Prezesa ZNP na Politechnice Krakow-
skiej, prof. Kazimierza Flagi. W siedzi-
bie związku przechowywano zestaw 
tyczek (jeszcze wtedy drewnianych), 
płachty do giganta, numery startowe, 
stopery i radiotelefony. Trudno to po-
równać z dniem dzisiejszym, gdy nie-
które stacje narciarskie oferują pełną, 
profesjonalną obsługę zawodów. Do 
końcowej klasyfikacji wliczano wyni-
ki z kilku eliminacji oraz mistrzostw 
Politechniki Krakowskiej. Trasy były 
bardzo urozmaicone. Na przykład 
w sezonie 1980/1981 zawody odbyły się 
w Lubomierzu, Rabce, Szczyrku oraz, 
niezależnie od mistrzostw PK, na Ka-
sprowym Wierchu, co obecnie jest prak-
tycznie niemożliwe.

Puchar odnowiony

Niestety, zawody sezonu 1980/1981 były 
ostatnimi z całego cyklu, który prze-
rwało wprowadzenie stanu wojennego. 

Spowodowało to zerwanie kontaktów 
łączących ludzi zaangażowanych w im-
prezę, zniszczyło entuzjazm konieczny 
do organizacji cyklu. Trzeba było czekać 
ponad ćwierć wieku, aby odrodziła się 
idea Pucharu Prezesa.

W 2008 r., gdy pełniłem obowiązki 
dziekana Wydziału Mechanicznego, Ma-
rek Stanuszek, dziekan Wydziału Fizyki, 
Matematyki i Informatyki, zapropono-
wał organizację wspólnych zawodów 
o Puchar Dwóch Dziekanów. Odbyły się 
11 marca 2009 r. w Kluszkowcach.

Po udanej imprezie pomyślałem, że 
warto wskrzesić przerwany przez stan 
wojenny cykl zawodów. W nowych wa-
runkach trudno było o patronat związ-
ków zawodowych, zatem zapropono-
wałem nową formułę: zawody o Puchar 
JM Rektora Politechniki Krakowskiej, 
złożone z mistrzostw poszczególnych 
wydziałów. Pomysł bardzo życzliwie 
przyjął ówczesny rektor prof. Kazi-
mierz Furtak i z jego pomocą udało się 
przekonać do niego pozostałych dzie-
kanów. 

Prof. Furtak zwrócił uwagę, że na-
turalnymi partnerami tego przedsię-
wzięcia powinny być Centrum Sportu 
i Rekreacji oraz klub uczelniany AZS. 
Nawiązałem więc kontakt z Jackiem 
Majką. W organizację włączyli się 

Andrzej Łobodziński, który pomagał 
w negocjacjach ze stacjami narciarskimi 
oraz Dariusz Pyko, który wziął na siebie 
prowadzenie biura zawodów. 

Przez pierwsze osiem lat serwis 
fotograficzny podczas niemal wszyst-
kich zawodów zapewniał Piotrek Gi-
bas. Nieco później do ekipy dołączył 
Krzysiek Włodarczyk, który dzięki 
kompetencjom trenera przyczynił się 
do podniesienia poziomu sportowe-
go zawodów. Na każdym wydziale 
wyznaczono koordynatorów, których 
zadaniem było i jest informowanie za-
interesowanych o zbliżających się za-
wodach oraz przyjmowanie zgłoszeń. 
W sezonie 2018/2019 pracowali nastę-
pujący koordynatorzy, których wymie-
niam w takiej kolejności, w jakiej odby-
wały się zawody:
• Zuzanna Podgórna oraz Mirosław 

Boryczko na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej,

• Ewa Gondek i Janusz Szlachta na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i In-
formatyki,

• Tomasz Węgiel na Wydziale Inży-
nierii Elektrycznej i Komputerowej,

• Piotr Walaszczyk oraz Izabela Godyń 
na Wydziale Inżynierii Środowiska,

• Adam Grochowalski na Wydziale In-
żynierii i Technologii Chemicznej,

Edward Sławiński na trasie

Na trasie slalomu  
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• Lidia Ponanta w Administracji Cen-
tralnej PK,

• Piotr Pitala w Bibliotece Głównej PK,
• Magdalena Cora w Studium Prak-

tycznej Nauki Języków Obcych,
• Katarzyna Hodor oraz Marcin Pete-

lenz na Wydziale Architektury oraz
• Wioleta Pietruszka na Wydziale Me-

chanicznym. 
Od początku organizacja cyklu jest 

możliwa dzięki przychylności władz 
rektorskich i dziekańskich Politechniki 
Krakowskiej oraz kierującej Centrum 
Sportu i Rekreacji Barbary Grabackiej-
-Pietruszki, która pozwala angażować 
się w sprawy Pucharu Jackowi Maj-
ce i Dariuszowi Pyko. Natomiast ja, 
jako koordynator całości, przyjeżdżam 
wcześniej na stok i biorę udział w usta-
wianiu trasy, dbając o jej prawidłowość 
i bezpieczeństwo. Poza sezonem poma-
gam w modyfikacjach regulaminu, jak 
również w opracowaniu harmonogra-
mu i uzgodnieniu szczegółów nowego 
sezonu z władzami PK. I tak, dzięki 
grupie entuzjastów, Puchar Rektora do-
czekał się jubileuszu dziesięciolecia. 

Zawody bezpieczniejsze  
niż rekreacja

Od samego początku przyjęliśmy, że 
nasza impreza powinna być w możli-
wie dużym stopniu zbliżona do Pucha-
ru Świata w Narciarstwie Alpejskim. 
Oczywiście, tego założenia, przynaj-
mniej na początku, nie zdradzaliśmy. 
Zabawne jednak jest to, że już podczas 
pierwszej edycji Pucharu Rektora jeden 
z uczestników powiedział: „To ma być 
zabawa, a wy tu Puchar Świata robicie!”. 

Zaczęliśmy od tego, że rygory-
stycznie wymagaliśmy, aby bramki 
były ustawiane zgodnie z przepisami 
FIS. Początkowo było to źródłem kon-
fliktów, gdyż osoby odpowiedzialne 
za stoki uważały, że proponujemy zbyt 
trudne i w konsekwencji niebezpiecz-
ne ustawienia. W praktyce jednak za-
wody okazały się bardzo bezpieczne. 
Nad bezpieczeństwem obecnie czuwa 
komisja w składzie: Andrzej Łobodziń-
ski, Zuzanna Podgórna, Krzysztof Wło-
darczyk i Leszek Wojnar. Kilkukrotnie 
zdarzało się, że odwoływała drugi prze-
jazd lub nawet całe zawody właśnie ze 
względów bezpieczeństwa. 

Liczba kontuzji podczas dziesięciu 
lat trwania cyklu okazała się mniejsza 

od promila liczby przejazdów. Inaczej 
mówiąc, rozpoczynający przejazd za-
wodnik ma, statystycznie rzecz biorąc, 
ponad 99,9 proc. szansy, że ukończy 
go cały i zdrowy. Można zatem z peł-
ną odpowiedzialnością stwierdzić, że 
uczestnictwo w naszych zawodach jest 
bezpieczniejsze od narciarstwa upra-
wianego typowo rekreacyjnie.

Niezależnie od zapewnienia bezpie-
czeństwa wskazane jest, aby zawodnicy 
mieli satysfakcję z przejazdów. Trasa 
nie może być zbyt wymagająca, aby nie 
zniechęcić mniej doświadczonych lub 
bardziej ostrożnych, ale jednocześnie po-
winna dać szansę na pokazanie kunsztu 
jazdy najlepszym. Wydaje się, że w ciągu 
tych dziesięciu lat udało nam się wypra-
cować odpowiedni kompromis. 

Do regulaminu wprowadziliśmy 
zapis, że podobnie jak w zawodach pod 
egidą FIS, obowiązkiem zawodnika jest 
jazda w kasku. Niektórzy trochę się 
buntowali, ale po kilku wywrotkach 
oraz uderzeniach w tyczki, zakończo-
nych dzięki kaskom bez jakiegokolwiek 
uszczerbku na zdrowiu, używanie ka-
sków stało się rutyną.

Nie chcesz zdjęcia — nie startuj

Oczywiście, od stosowania przepisów 
FIS do Pucharu Świata droga jest bardzo 
daleka. Czas więc wyjaśnić, na czym 
polega podobieństwo. Otóż Puchar Rek-
tora to cykl zawodów, w których o osta-
tecznym wyniku, jak w Pucharze Świa-
ta, decyduje suma punktów zdobytych 
podczas kolejnych startów. Mamy jed-
nak pewien problem, który nie wystę-
puje w Pucharze Świata. Jest nim silne 
zróżnicowanie wiekowe zawodników. 
Najmłodsi mają około trzydziestu lat, 
zaś najstarsi przekroczyli siedemdzie-
siąt. Dzielenie zawodników na grupy 
wiekowe zniszczyłoby jeden z najważ-
niejszych celów całego cyklu, jakim 
jest integracja środowiska narciarzy. 

Dlatego w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Rektora stosujemy wymyślony 
przez Andrzeja Bachledę współczynnik 
handicap time, który bierze pod uwagę 
spadek wydolności organizmu, nastę-
pujący nieuchronnie wraz z wiekiem. 

Niestety, w przypadku bardzo do-
brze jeżdżących starszych narciarzy 
trudno jest wyprzedzić ich w klasyfika-
cji, pomimo tego że czasy przejazdu są 
lepsze u młodych zawodników. Aby nie 
zniechęcać tych ostatnich, do rywalizacji 
wprowadziliśmy dwie dodatkowe kla-
syfikacje — w slalomie (Puchar Prezesa  
AZS PK) oraz w gigancie (Puchar Dy-
rektora Centrum Sportu i Rekreacji). 
W tych klasyfikacjach bierze się pod 
uwagę wszystkie zawody (w edycji 
2018/2019 były to 3 przejazdy slalomem 
i 5 przejazdów slalomem gigantem), 
a o kolejności decydują uzyskane czasy, 
bez jakichkolwiek współczynników ko-
rekcyjnych. I tu również mamy podobień-
stwo do Pucharu Świata, zawodów, w któ-
rych zdobywa się tzw. małe kryształowe 
kule za triumf w poszczególnych konku-
rencjach. W sezonie 2018/2019 w slalomie 
zwyciężyli: Natalia Pragłowska i Paweł 
Zieliński, a w gigancie — Katarzyna Ho-
dor i ponownie Paweł Zieliński. 

Z czasem do regulaminu został do-
dany zapis, wynikający z najnowszych 
trendów w zakresie ochrony danych 
osobowych. Każdy zawodnik zgłaszają-
cy się do zawodów nie tylko czyni to na 
własną odpowiedzialność, ale też zga-
dza się na prezentowanie swojego wi-
zerunku w materiałach informacyjnych 
i promocyjnych związanych z Pucha-
rem Rektora. Zasada jest więc prosta: 
nie chcesz, żeby Twoje zdjęcie z zawo-
dów pojawiło się na przykład w Interne-
cie, to po prostu nie startujesz.

Wyczyn na miarę możliwości 
i ograniczeń 

W ciągu minionych dziesięciu lat przeko-
naliśmy się, że udział w zawodach o Pu-
char Rektora podnosi umiejętności nar-
ciarskie uczestników, co przyczynia się do 
zwiększania bezpieczeństwa także pod-
czas jazdy rekreacyjnej. Włodarze stoków, 
na których rozgrywamy zawody, wielo-
krotnie stwierdzali, że zawodnicy z Poli-
techniki jeżdżą zdecydowanie lepiej niż 
uczestnicy innych popularnych imprez. 

Można też mówić o swego rodzaju 
profesjonalizacji naszej zabawy. Wiele 

Tu każdy walczy do końca 
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osób zaczęło uprawiać de facto amator-
ski sport wyczynowy. Jest to wyczyn 
na miarę naszych możliwości i ograni-
czeń, ale jednak wyczyn. Coraz więcej 
osób ma dwie pary nart, osobno do sla-
lomu, osobno do giganta. W slalomie 
coraz częściej startujący używają kijów 
z gardami oraz profesjonalnych ochra-
niaczy goleni. Wzrasta też zaintereso-
wanie treningami. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że nasze zawody pozostają 
przede wszystkim okazją do dobrej za-
bawy i spotkania z przyjaciółmi. 

Jest jeszcze jeden, szczególnie wido-
wiskowy efekt wspomnianej profesjo-
nalizacji — stroje narciarskie. W marcu  
2015 r. podczas zawodów o Puchar Bachle-
dów Andrzej Łobodziński zauważył, że 
Politechnika powinna mieć własne stroje. 
Podjąłem się zaprojektowania odpowied-
niej grafiki. Nie był to łatwy proces, bo 
brakowało doświadczenia, ale obserwacje 
kombinezonów zawodników ze świato-
wej czołówki oraz konsultacje z szyjącą 
stroje firmą Berdax doprowadziły do po-
wstania ciekawego projektu kombinezonu 

nazywanego „gumą” oraz zachowanych 
w tym samym stylu kurtek softshello-
wych. Pomysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę — kurtki znalazły ponad 50 nabyw-
ców! Agresywna kolorystyka sprawia, że 
softshelle są z daleka widoczne na stoku, co 
pozwala szybko znaleźć „naszych”. Trzeba 
w tym miejscu wspomnieć, że omawia-
ne stroje zyskały dofinansowanie rektora  
PK, prof. Kazimierza Furtaka. 

Dobry adres: Spytkowice

Organizacja takiej cyklicznej impre-
zy wymaga dobrej współpracy ze 
stacjami narciarskimi, które muszą 
zapewnić wydzielenie trasy, zabez-
pieczenie pomocy medycznej oraz ob-
sługę techniczną. Pierwsze zawody 
odbyły się w Kluszkowcach, natomiast 
pozostałe odbywały się do sezonu  
2015/2016 w Spytkowicach i w Lubo-
mierzu (zmiany własnościowe i kłopoty 
z naśnieżaniem zmusiły nas do rezygna-
cji z tego stoku). Dwa razy jeździliśmy na 
stoku Harenda. Od sezonu 2016/2017 co 

roku dwa lub trzy razy zawody odbywały 
się na Śnieżnicy, w Kasinie. 

Zdecydowaną większość zawodów 
przeprowadzamy w Spytkowicach. 
Właściciele i obsługa stoku potrafią 
zdziałać cuda. Spytkowice „chodzą” 
nawet wtedy, gdy reszta stoków jest 
zam- knięta. Poza tym obsługa zawo-
dów jest coraz bardziej profesjonalna, 
a pomiar czasu stał się niezawodny. 
Nie bez znaczenia jest wygodny dojazd 
i zaplecze socjalne, a przede wszystkim 
życzliwość bardzo przyjaznej dla nas 
obsługi. 

Ktoś może powie, że taka impreza 
kosztuje pewnie majątek. Tymczasem na-
kłady podczas całego sezonu odpowiadają 
za około 0,03 proc. budżetu uczelni. Wyda-
je się, że biorąc pod uwagę wszystkie pozy-
tywne aspekty naszej namiastki Pucharu 
Świata, nie są to pieniądze stracone. Tym 
bardziej że Puchar Rektora stał się już im-
prezą masową. W sezonie 2018/2019 skla-
syfikowano łącznie aż 86 osób. Syntetycz-
ne podsumowanie wyników z dziesięciu 
lat imprezy zawiera tabela.

*

Udało nam się stworzyć unikalną w Pol-
sce imprezę narciarską, która daje satys-
fakcję wszystkim, bez względu na po-
ziom umiejętności narciarskich, sprzyja 
integracji pracowników oraz populary-
zuje tak potrzebną aktywność fizyczną. 
Jest również elementem promocji uczel-
ni, gdyż informacje o Pucharze Rektora 
PK rozeszły się po kraju i zazdroszczą 
nam tej imprezy inne uczelnie. Wszyst-
ko to za sprawą dość wąskiej grupy 
entuzjastów, a także dzięki władzom 
Politechniki i poszczególnych wydzia-
łów, życzliwym okiem spoglądającym 
na „białe szaleństwo” pod sztandarem 
uczelni. 

Współpraca: Jacek Majka i Dariusz Pyko
Zdjęcia: Piotr Gibas 

Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar jest kierowni-
kiem Katedry Podstaw Informatyki na Wydziale 
Mechanicznym PK, w latach 2008–2016 był dzie-
kanem WM PK.
Mgr Jacek Majka jest zastępcą dyrektora Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK. 
Lic. Dariusz Pyko jest pracownikiem Centrum 
Sportu i Rekreacji PK. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji 

Klasyfikacja generalna Pucharu Rektora w latach 2009–2019

Sezon Kobiety Mężczyźni

2009/2010 1. Zuzanna Podgórna 1. Andrzej Łobodziński

2010/2011 1. Zuzanna Podgórna 1. Andrzej Łobodziński

2011/2012 1. Zuzanna Podgórna
2. Marta Tomczyk
3. Ewa Iwanciw

1. Andrzej Łobodziński
2. Marcin Petelenz
3. Leszek Wojnar

2012/2013 1. Zuzanna Podgórna
2. Marta Tomczyk
3. Dominika Dębska

1. Krzysztof Włodarczyk
2. Leszek Wojnar
3. Leszek Targosz

2013/2014 1. Katarzyna Hodor
2. Ewa Iwanciw
3. Bernadetta Kisielewicz

1. Andrzej Łobodziński
2. Leszek Wojnar
3. Marcin Petelenz

2014/2015 1. Marta Tomczyk
2. Ewa Kadłuczka
3. Zuzanna Podgórna

1. Krzysztof Włodarczyk
2. Leszek Wojnar
3. Andrzej Łobodziński

2015/2016 1. Marta Tomczyk
2. Iwona Zięba
3. Ewa Kadłuczka

1. Marcin Petelenz
2. Krzysztof Włodarczyk
3. Andrzej Łobodziński

2016/2017 1. Marta Tomczyk
2. Katarzyna Hodor
3. Dorota Kram

1. Krzysztof Włodarczyk
2. Leszek Wojnar
3. Marcin Petelenz

2017/2018 1. Marta Tomczyk
2. Zuzanna Podgórna
3. Katarzyna Hodor

1. Andrzej Łobodziński
2. Marcin Petelenz
3. Leszek Wojnar

2018/2019 1. Zuzanna Podgórna
2. Katarzyna Hodor
3. Karolina Robotycka

1. Andrzej Łobodziński
2. Marcin Petelenz
3. Paweł Zieliński

Uwaga: Nie udało się dotrzeć do kompletnych wyników z dwóch pierwszych edycji Pucharu 
Rektora (z powodu awarii dysków). 
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Zwyciężczyni oczarowała śpiewem, a laureat drugiego miejsca porwał 
publiczność do tańca

Dziesiąte spotkanie  
z piosenką z różnych stron świata
AGNIESZKA KAMIŃSKA

Już po raz dziesiąty odbył się Międzynaro-
dowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora 
Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy impre-
zy zebrali się 9 kwietnia 2019 r. w klubie stu-
denckim „Kwadrat”.  

Pomysł stworzenia konkursu zrodził się 
w grudniu 2009 r., podczas uroczystego 
koncertu świątecznego, na którym corocz-
nie występują studenci Międzynarodowego 

Beninu, Indonezji, Kazachstanu, Kenii, Mongo-
lii, Nigerii i Ukrainy. Zwyciężyła Alya Appassova 
z Kazachstanu, która oczarowała jury wykona-
niem tradycyjnej kazachskiej piosenki oraz 
utworu z repertuaru Anny Jantar „To, co mam, 
to radość najpiękniejszych lat”. 

Drugie miejsce zdobył Bilguun Dava-
khuu z Mongolii, brawurowo wykonując hit 
disco polo „Oczy zielone” i porywając pub- 
liczność do tańca, by następnie zachwycić 
ją swym romantycznym głosem w piosen-
ce „That’s why you go away”. Trzecią na-
grodę ex aequo zdobyli Maria Demianiuk 
z Białorusi oraz duet z Indonezji — Riza 
Putri i Jeffrey Hanafie. Para ta wykonaniem 
piosenek pt. „Kiedy jesteś tu” oraz „Love” 
zdobyła serca zebranych studentów, którzy 
przyznali jej Nagrodę Publiczności. 

Zdjęcia: Jan Zych 

Mgr Agnieszka Kamińska jest lektorem w Mię-
dzynarodowym Centrum Kształcenia PK. Zajmo-
wała się organizacją konkursu piosenki. 
Tytuł pochodzi od redakcji.

Zwyciężczyni konkursu Alya Appassova  
z Kazachstanu

Praktyczne informacje dla studentów zagranicznych
Około 200 zagranicznych studentów, którzy rozpoczęli kształcenie 
na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim 2019/2020, wzięło 
udział w Orientation Day — spotkaniu zorganizowanym 22 lutego 
2019 r. przez Dział Współpracy Międzynarodowej PK oraz Erasmus 
Student Network PK. W wydarzeniu uczestniczyli studenci wymia-
ny bilateralnej i Programu Erasmus+ oraz obcokrajowcy przyjęci 
na pełne studia na PK. 

Przybyłych do „Działowni” powitał prorektor ds. studenckich, 
dr hab. inż. Marek Stanuszek. Kierownik Działu Współpracy Mię-
dzynarodowej Katarzyna Baron-Lisiakiewicz przekazała zgroma-
dzonym praktyczne informacje dotyczące spraw administracyj-
nych. Organizację Erasmus Student Network PK przedstawił jej 
prezes Janusz Mączka. Przedstawiciele Straży Granicznej i Wydziału  
ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie omówili aspekty prawne pobytu i poruszania się na terenie RP. 

W sumie w ostatnim naborze na PK zostało przyjętych 386 stu-
dentów zagranicznych.                                                                              (R.) 

Studenci obcokrajowcy pokazali, że z dużym entuzjazmem podcho-
dzą do nauki na Politechnice Krakowskiej. Fot.: Jan Zych  

Centrum Kształcenia PK, przygotowujący się 
do studiów w Polsce. Ówczesny rektor PK,  
prof. Kazimierz Furtak zaproponował stworze-
nie konkursu, w którym utalentowani obco-
krajowcy mogliby ze sobą rywalizować i jed-
nocześnie prezentować kulturę swojego kraju 
szerszej publiczności. Idea ta została wcielona 
w życie i na stałe zagościła w kalendarzu wy-
darzeń kulturalnych Politechniki Krakowskiej. 

Gośćmi specjalnymi tegorocznego kon-
kursu i zarazem jego jurorami byli m.in.:  
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK — prorek-
tor ds. kształcenia PK, dr hab. Aleksandra 
Achtelik — prezes Stowarzyszenia Bristol 
(Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultu-
ry Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego), 
dr Marian Piekarski — dyrektor Centrum 
Pedagogiki i Psychologii PK, Marta Stós — 
dyrygent chóru PK „Cantata”. Gospodarzem 
imprezy był dr Tomasz Jeleński — dyrektor 
Międzynarodowego Centrum Kształcenia 
Politechniki Krakowskiej. 

W tegorocznym konkursie zobaczyliśmy 
dziesięć występów wokalistów z Białorusi,  
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Politechnika Krakowska w mediach

„Rzeczpospolita”

1 kwietnia 2019
Nowe zaawansowane 
biomateriały na bazie chitozanu

Kluczowym dla rozwoju medycyny jest opra-
cowanie innowacyjnych technologii, które 
umożliwią zastąpienie uszkodzonych, wadli-
wych czy utraconych tkanek oraz narządów 
bez konieczności poszukiwania dawcy. Wów-
czas eliminowane jest ryzyko wystąpienia 
stanów zapalnych i odrzucenia przeszczepu. 
Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej trwają badania 
nad projektem „Synteza i badanie właściwo-
ści nowych termoplastycznych pochodnych 
chitozanu o kontrolowanej biodegradowal-
ności”, który jest finansowany przez Narodo-
we Centrum Nauki (2016/23/N/ST8/01273). (...) 
— Głównym celem projektu jest otrzymanie no-
wych pochodnych chitozanu, czyli biopolimeru, 
który występuje w przyrodzie. Jest on pochodną 
chityny, a chityna — jak wiadomo — wystę-
puje w szkieletach owadów oraz skorupiaków. 
Chitozan jest znany od wielu lat, ponieważ po-
siada korzystne właściwości (m.in. biokompa-
tybilność, biodegradowalność), dlatego może 
być stosowany w medycynie i farmacji. Nowe 
pochodne umożliwią personalizację bioma-
teriałów dla inżynierii tkankowej — tłumaczy  
mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska.

2 kwietnia 2019 r.
Uczelnie: 5G może być bardziej 
ekologiczne 

Podczas rządowego etapu prac nad noweliza-
cją ustawy o ułatwieniach przy budowie łączy 
internetu wróci dyskusja o wpływie sieci ko-
mórkowych na zdrowie. Rząd będzie się zaj-
mować nowelizacją tzw. megaustawy, czyli 
zbiorem ułatwień dla podmiotów, które chcą 
wybudować szybkie łącza. W przededniu 
uruchomienia sieci mobilnych 5G megaus- 
tawa porusza kwestię norm promieniowania 
elektromagnetycznego (tzw. PEM) nadajni-
ków sieci komórkowych. (...) O to, czy nauka 
ma odpowiedź na pytanie o wpływ PEM na 
zdrowie, spytaliśmy wyższe uczelnie. Odpo-
wiedzi nadeszły od części adresatów z uczelni 
technicznych, których pracownicy zastrzega-
ją, że czerpią wiedzę z literatury, a nie badań 
swoich uczelni. — Nauka nie potrafiła jedno-
znacznie wykluczyć negatywnego wpływu PEM 
na środowisko naturalne, ale też nie udało się 
wiarygodnie wykazać jednoznacznego związku 
tego promieniowania z określonymi jednostka-
mi chorobowymi. Najbardziej racjonalne wy-
daje się postępowanie z zachowaniem zasad 
ostrożności — mówi dr inż. Jerzy R. Jaworow-

ski, prodziekan Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Co do 
5G, to dr Jaworowski i prof. Ryszard Zieliński 
z Politechniki Wrocławskiej zwracają uwagę, 
że sieci korzystać będą z wyższych pasm, wy-
magających gęstszej sieci nadajników, a za-
tem będą bardziej ekologiczne, bo obszar, na 
którym należałoby zachować ostrożność, 
zmaleje. 

LoveKrakow.pl

4 kwietnia 2019 r.
Studenci Politechniki 
projektowali park na Ruczaju

Studenci Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej zajęli się projektowaniem przy-
szłego parku przy ul. Lubostroń. Efekty ich 
prac będzie można zobaczyć na wystawie. 
— Temat prac studenckich został wybrany 
w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej 
w Krakowie — wyjaśnia dr inż. arch. Anna 
Staniewska, opiekun naukowy studentów. 
— Studenckie projekty parku powstawały w In-
stytucie Architektury PK w ramach przedmiotu 
projektowanie zintegrowane. Etap poszukiwań 
twórczych poprzedzony był badaniami społecz-
nymi, przeprowadzonymi wśród mieszkańców 
wiosną ubiegłego roku oraz warsztatami pro-
jektowymi w szkole podstawowej przy ul. Skoś- 
nej — mówi. (...) Mamy nadzieję, że projekty 
studentów pomogą miastu w stworzenia tam 
zielonych enklaw, odpowiadających potrzebom 
mieszkańców.

Radio „Eska”

9 kwietnia 2019 r.
Wielofunkcyjny pawilon 
powstanie według projektu 
studentów z Politechniki 
Krakowskiej
Wielofunkcyjny pawilon zostanie zbudowa-
ny według projektu krakowskich studen-
tów. Na Politechnice Krakowskiej wyłoniono 
zwycięzców konkursu architektonicznego 
„Efemeryda”. — Zaprojektowany przez nas 
budynek musiał być w pełni ekologiczny, no-
woczesny i co najważniejsze musi dać się go 
przenieść w inne miejsce — mówi Filip Sierak 
z grupy, która zdobyła pierwsze miejsce 
w konkursie. — Nasz pawilon jest zmienny 
i nieuchwytny tak jak efemeryda, która była 
hasłem przewodnim tegorocznej edycji kon-
kursu. W zależności od pory roku obiekt zmie-
nia swój kształt. Można go rozkładać i składać 
i tak naprawdę dopasować do miejsca, w któ-
rym powstanie. Pawilon można przewieźć 
za pomocą trzech tirów — dodaje. Zwycię-

scy studenci z Politechniki Krakowskiej nie 
ukrywają dumy ze swojego projektu, gdyż 
ich praca nie zostanie tylko na papierze. 
(...) Na początku budynek powstanie jako 
przestrzeń do wykorzystania dla studentów 
Politechniki Krakowskiej, a następnie zo-
stanie przeniesiony na jedno z krakowskich 
osiedli, gdzie będą mogli korzystać z niego 
mieszkańcy. Tegoroczną edycję konkursu 
wygrali: Maria Zimnoch, Filip Sierak i Mate-
usz Ryjak. 

Polska Agencja Prasowa

11 kwietnia 2019 r.
3 filary polityki antysmogowej

Skuteczna polityka na rzecz czystego powie-
trza powinna się opierać o trzy filary: po pierw-
sze efektywne i egzekwowane regulacje, po 
drugie mądre programy finansowe i wreszcie 
po trzecie — edukacja. Komunikowanie zmia-
ny społeczeństwu i edukowanie to bardzo 
istotne elementy polityki antysmogowej — 
ocenił Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smo-
gowego podczas Europejskiego Kongresu 
Samorządów w Krakowie. W debacie zorgani-
zowanej przez PAP na temat walki ze smogiem 
uczestniczył również prof. Marek Brzeżański 
z Politechniki Krakowskiej. Mówił on o za-
nieczyszczeniu powietrza w związku z dużą 
ilością samochodów w Polsce. „Mamy boom 
gospodarczy, Polacy stają się coraz bogatsi, 
każdy chce mieć samochód. (...). Przyjdzie czas, 
że dojrzejemy do tego, że samochód nie za-
wsze jest konieczny i można wybrać transport 
publiczny. (...)” — mówił prof. Brzeżański. Pod-
kreślił, że w Polsce konieczne jest wprowadze-
nie regulacji dotyczących wycinania ze starych 
samochodów filtrów cząstek stałych, bo brak 
tych elementów w samochodach jest drama-
tycznie szkodliwy dla środowiska, a jest na to 
przyzwolenie społeczne. 

Onet.pl

17 kwietnia 2019 r. 
Notre Dame powstanie 
z popiołów, to monument 
geniuszu architektury

— Na naszych oczach będzie się rozgrywać gi-
gantyczny spektakl, epopeja sporu o odbudowę 
Notre Dame. Zabytek tej miary — jak Stare Mia-
sto Warszawy — zapewne zostanie odtworzony 
wiernie w sensie formy — mówi w rozmowie 
z Onetem architekt dr Marta Urbańska, pełno-
mocnik Stowarzyszenia Architektów Polskich 
ds. Dziedzictwa Kulturowego, wykładowca 
Politechniki Krakowskiej. (...) Ugaszenie poża-
ru uważa za największy sukces. 
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Patrycja Styrna
„TRACES” — Wyrazić niewyrażalne

20 marca — 4 kwietnia 2019 r.

Wiesław Grzegorczyk
Wystawa plakatu

12 marca — 21 maja 2019 r.

Patrycja Styrna — urodzona w Krakowie, 
ukończyła edukację artystyczną na Wy-
dziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, a także studia podyplo-
mowe „arteterapia — sztuki plastyczne” 
na UP oraz kurs „Arttherapy Methods” na 
Northwestern University w Chicago. Zaj-
muje się malarstwem, pracą pedagogicz-
ną oraz arteterapią. Od wielu lat prowadzi 
warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych oraz warsztaty arteterapii. 
Ma na swoim koncie wystawy indywidual-
ne i zbiorowe malarstwa i grafiki. Obecnie 
jest słuchaczką drugiego roku środowisko-
wych studiów doktoranckich ASP w Krako-
wie i przygotowuje się do realizacji pracy 
doktorskiej pt. „Obraz jako doświadczenie 
siebie w procesie twórczym i arteterapii”. 

Fot.: Patrycja Styrna

Wiesław Grzegorczyk (urodzony w 1965 r. 
w Rzeszowie) miał zostać lekarzem. W la-
tach 1984–1990 odbył studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Kra-
kowie. Kolejne pięć lat spędził też w Kra-
kowie, nadal studiując, tym razem jed-
nak na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych. Pracę artystyczną połączył ze 
zdobywaniem kolejnych stopni akade-
mickich. W 2008 r. w ASP w Katowicach 
uzyskał habilitację, a obecnie jest pro-
fesorem nadzwyczajnym na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Autor m.in. wielu plakatów, znaków gra-
ficznych i herbów, laureat 28 konkursów. 
Wygrał konkursy na logotypy: Biura Pra-
cy w Krakowie (1992 r.), Bielska-Białej 
(1996  r.), Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(2001 r.), 650-lecia Rzeszowa (2003 r.), 
25-lecia „Solidarności” (2004 r.). 

(ps)

Na wystawie oprócz prac malarskich 
zaprezentowany został cykl autoportre-
tów, składający się z odbić części ciała lub 
całej postaci oraz przedmiotów osobistych 
należących do biorących udział w sesji 
osób. Wykonane na papierze światłoczu-
łym prace to pewnego rodzaju zapis śladu 
naszego istnienia, emanacja emocji, a tak-
że działanie arteterapeutyczne. 

W wystawie udział wzięli — Patrycja 
Styrna oraz studenci: Paulina Pniewska, 
Agata Czarnowska, Wincenty Czwartos, 
Barbara Salwińska, Anna Staniszewska, 
Tadeusz Petynia, Alicja Skolicka, Maria Po-
piół, Urszula Stencel, Zbigniew Narożniak, 
Aleksandra Kisiel, Paweł Sergunin, Martyna 
Pietrasik, Solomia Rakush, Anna Michalik, 
Barbara Chlebowska, Anna Zuzela.

Wiesław Grzegorczyk i jego plakaty. Fot.: Jan Zych 



Zdjęcia: Jan Zych 

57. „Elficki” Rajd PK

Kolejny rajd Politechniki Krakowskiej 
odbył się w dniach 1–4 maja 2019 r. 
Na trasy wyruszono ze Zdyni, w po-
wiecie gorlickim. Dobrej zabawy nie 
popsuła nawet kapryśna pogoda.  

Swego rodzaju jubileusz ob-
chodził w tym roku nasz fotogra-
fik Jan Zych, prawdziwy weteran 
tej imprezy. W 1968 roku, będąc 
na pierwszym roku studiów, prze-
szedł z Dukli do Gorlic trasą zbli-
żoną do tegorocznej. Było to pod-
czas 7. Rajdu PK (znaczek obok). 
Teraz uczestniczył w rajdzie 57. 

Janku, gratulujemy wytrwałości! 
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