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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił nowy statut uczelni. Na
posiedzeniu 29 maja 2019 r. senatorowie PK jednogłośnie poparli
uchwałę w tej sprawie. To ważny dla społeczności uczelni moment.
Pracowaliśmy nad statutem od października, jego ostateczna treść
została wypracowana poprzez kompromis i w szacunku do wszystkich zgłoszonych do projektu dokumentu uwag i opinii, płynących od
społeczności uczelni.
Na majowym posiedzeniu Senatu przyjęto wiele ważnych uchwał,
które będą miały istotny wpływ na rozwój naszej uczelni. Przypomnę,
jaką drogę przeszliśmy podczas wdrażania reform na PK, zanim doszliśmy do uchwalenia statutu. Najpierw, po gruntownych analizach,
zdefiniowaliśmy wiodące dyscypliny naukowe, wokół których postanowiliśmy tworzyć nowe wydziały. Równocześnie powołany został
specjalny zespół do przygotowania projektu statutu. Projekt został
przedstawiony społeczności uczelni 25 stycznia br. wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych. Wzięło w nich udział
liczne grono pracowników i studentów (uwagi napłynęły od ponad
50 podmiotów). Ich opinie i postulaty były cennym materiałem do
dalszych prac nad statutem, prowadzonych ponownie przez zespół do
spraw opracowania dokumentu, a następnie Senacką Komisję Statutową. Projekt statutu był opiniowany przez uczelniane organizacje
związkowe, Radę Uczelni, a także poddawany analizom prawnym.
Pierwsze czytanie projektu statutu odbyło się w kwietniu br., po nim
senatorowie mieli możliwość zgłaszania uwag do dokumentu. W maju
br. Senat PK jednogłośnie uchwalił ostateczną treść dokumentu.
Nowy statut składa się z dziesięciu działów, poświęconych
m.in. władzom PK, jednostkom organizacyjnym uczelni i zasadom zarządzania nimi, gospodarce i administracji, pracownikom
PK, uczestnikom wszystkich form kształcenia na PK, przepisom
uzupełniającym i przejściowym. Zawiera także załączniki dotyczące
m.in. zasad nadawania tytułów honorowych, ordynacji wyborczej
i regulaminu pracy organów kolegialnych PK.
Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w proces tworzenia nowego statutu i wnieśli ogromny
wkład w jego przygotowanie.
W trakcie posiedzenia Senatu przyjęto również inne ważne dokumenty, m.in.: regulamin studiów, regulamin Szkoły Doktorskiej
oraz zasady rekrutacji do niej. Szkoła doktorska jest jednym z tych
elementów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, którego wprowadzenie wymagało sporych zmian. Wciąż obowiązujący model, oparty na studiach doktoranckich, był bowiem powszechnie uważany za
nieefektywny. W opinii większości środowiska akademickiego poziom bronionych doktoratów był coraz słabszy, podobnie jak stopień
umiędzynarodowienia kształcenia. Kwestionowano także staranność
w ustalaniu programów studiów. Odpowiedzią na te problemy ma
być szkoła doktorska, od października zastępująca studia doktoranckie. W założeniach szkoły doktorskie mają wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych oraz kształcenie zaawansowanych kompetencji cennych dla gospodarki. Nowy model wiąże się dodatkowo
ze zdecydowaną poprawą sytuacji materialnej doktorantów. Każdy
z nich otrzyma bowiem stypendium.
W maju tradycyjnie obchodziliśmy Święto Politechniki Krakowskiej. Podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu wielu
naszym pracownikom zostały wręczone odznaczenia państwowe,
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resortowe i uczelniane oraz nagrody rektora
za rok 2018. W trakcie uroczystości bardzo
interesujący wykład na temat autorskich
zasad prowadzenia biznesu wygłosił Stefan Życzkowski, prezes zarządu i właściciel
firmy Astor, przewodniczący Rady Uczelni
PK. Wręczono także nagrody w konkursie wiedzy „Tadeusz Kościuszko — Inżynier
i Żołnierz”. Po zakończeniu uroczystości pracownicy i studenci mogli — przy dobrej majowej pogodzie —
wziąć udział w tradycyjnym pikniku akademickim.
W czerwcu rozstrzygnięta została 6. edycja programu stypendialnego Grupy Azoty SA. Stypendium w wysokości 1000 złotych
miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość
uczestniczenia w projektach naukowych we współpracy z partnerem
przemysłowym otrzymali studenci studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK — Przemysław Luty oraz
Krystian Leski. Miałem przyjemność uczestniczyć, w towarzystwie
przedstawicieli Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na czele
z prof. Dariuszem Bogdałem, dziekanem WIiTCh, w tej uroczystości
w willi Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie. Nagrodę wręczył laureatom wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty SA Witold Szczypiński. Wręczenie nagród było również okazją do wymiany
wzajemnych doświadczeń z dotychczasowej współpracy w obszarze
badań i kształcenia. Liczymy, że zwłaszcza w zakresie kształcenia poszerzymy współpracę z Grupą Azoty poprzez większą elastyczność
w dopasowywaniu form i programów kształcenia do potrzeb firmy.
Obecnie przed nami inne ważne wyzwania związane z rekrutacją
na nowy rok akademicki 2019/2020. Do rekrutacji przygotowywaliśmy
się bardzo starannie już od dłuższego czasu. Stworzyliśmy nowy rekrutacyjny portal (rekrutacja.pk.edu.pl), który dla naszych kandydatów powinien być ciekawszy i bardziej przyjazny. Będziemy również próbowali
dotrzeć z naszą ofertą do kandydatów zainteresowanych studiami technicznymi, wykorzystując w jeszcze większym stopniu media społecznościowe. Przygotowaliśmy nowe kierunki studiów: pojazdy samochodowe,
inżynierię środków transportu, systemy i urządzenia przemysłowe, inżynierię i gospodarkę wodną oraz inżynierię czystego powietrza. Szczególnie ten ostatni kierunek cieszy się na samym starcie ogromnym zainteresowaniem mediów i przedstawicieli władz samorządów, bo to jedyne
takie studia w Polsce. Kierunek inżynieria czystego powietrza będzie
prowadzony od października wspólnie przez trzy wydziały PK: Inżynierii Lądowej, Mechaniczny oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ten
ostatni będzie koordynatorem kształcenia. Potrzeba utworzenia kierunku
inżynieria czystego powietrza wynika z rosnącego znaczenia problematyki jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko,
zwłaszcza w kontekście intensywnego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zmian klimatycznych. Zakres działań, które należy w Polsce
podjąć, by zapewnić warunki do nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, jest ogromny. Takim zadaniom
mogą podołać tylko dobrze przygotowani specjaliści o interdyscyplinarnej wiedzy, których nikt dotąd w Polsce nie kształcił. Inżynier czystego
powietrza będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań
na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jan Kazior
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Trzeba się zmieniać,
bo taki jest świat
Rozmowa ze Stefanem Życzkowskim — przewodniczącym Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej
Pana życiorys jest silnie spleciony z Politechniką Krakowską.
A zaczęło się to od studiów na Wydziale Mechanicznym. Co skłoniło Pana do wyboru tej uczelni i tych studiów?
Minęło wiele czasu, dziś trudno odpowiedzieć na to pytanie…
Czy wpływu na wybór studiów nie miał Pana ojciec, skądinąd
wybitny uczony związany z Politechniką Krakowską, profesor
Michał Życzkowski?
Zainteresowania elektroniką i komputerami pojawiły się u mnie
dość wcześnie. Pierwszy raz dotknąłem komputera w 1982 roku,
gdy byłem w pierwszej klasie liceum. Uczyłem się w II LO, ukończyłem klasę matematyczno-fizyczną i wiedziałem, że chcę dalej pójść
tą drogą. Niedaleko od miejsca mego zamieszkania znajdowała
się uczelnia techniczna i to dobra uczelnia. Wydział Mechaniczny
miał wtedy jeszcze siedzibę przy ul. Warszawskiej, co nie było dla
mnie całkiem bez znaczenia. Wybór wydawał się więc oczywisty.
Pamiętam, że egzamin wstępny był bardzo ostry, a odsiew kandydatów wysoki. Studia rozpocząłem w 1985 roku. To, że na uczelni
pracował mój ojciec, nie ułatwiało mi życia. Myślę, że losy dzieci
osób, które coś osiągnęły, nie są łatwe, ponieważ fakt ten pociąga
za sobą, siłą rzeczy, większe oczekiwania.
Czy poza Panem ktoś z kolegów ze studiów wyróżnił się
w biznesie?
Z pewnością trzeba wspomnieć Sławomira Dzierżka. Początkowo został na uczelni, uzyskał doktorat, zapisał się w pamięci jako
dobry, lubiany wykładowca, ale po jakimś czasie przeniósł się do
przemysłu i odniósł wielki sukces zawodowy. Dziś jest głównym
konstruktorem w firmie BWI (dawniej Delphi). Początkowo uczył
się od Amerykanów, a teraz to on ich uczy. Przerósł ich wiedzą
i kompetencjami. Główne centrum konstrukcyjne amortyzatorów i zawieszeń firmy BWI znajduje się w Krakowie. Studia na
Wydziale Mechanicznym skończył też Robert Czuła, który był rok
wyżej ode mnie. Ma teraz własną firmę Enova. Odniósł godny podziwu sukces biznesowy w produkcji softwaru. Jarosław Pięta po
skończeniu Politechniki stał się znanym przedsiębiorcą zajmującym się HR, odnosząc duże sukcesy, co jest też bardzo ciekawe. Dr Jan Rewilak do tej pory bardzo skutecznie łączy pracę na
PK i w polskim przemyśle poprzez własną firmę consultingową,
będąc wybitnym dydaktykiem z ukierunkowaniem na potrzeby
przemysłu. Wszyscy doskonale wykorzystali szanse, jakie otworzyły się po przyjściu do Polski gospodarki wolnorynkowej.
A czy z grona wykładowców, z którymi miał Pan do czynienia,
ktoś zapadł Panu szczególnie w pamięć?
Na pierwszym i drugim roku miałem super prowadzoną matematykę. Dr Kazimierz Warchulski był wybitnym dydaktykiem. Natomiast
najtrudniejszy na całych studiach był egzamin z podstaw konstruk-
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Stefan Życzkowski — absolwent Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie komputerowego sterowania i projektowania obrabiarek i robotów. Już
jako uczeń szkoły średniej zajmował się programowaniem
oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych, wcześnie odnosząc na tym polu sukcesy rynkowe. Odbył praktykę w dziale części zamiennych producenta silników Sulzer
w Szwajcarii. W 1987 roku, w trakcie studiów, założył wspólnie z bratem spółkę ASTOR, którą kieruje nieprzerwanie od
1991 roku. Jest prezesem i architektem sukcesów rynkowych
firmy ASTOR, specjalizującej się w dostawach nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT. Propaguje w Polsce
ideę przemysłu 4.0. Członek Business Centre Club. Laureat
„Złotej Księgi Wychowanków PK” (w 2012 roku). 27 marca
2019 roku Senat Politechniki Krakowskiej zatwierdził jego kandydaturę na przewodniczącego Rady Uczelni PK. W chwilach
wolnych uprawia sport: jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. Specjalista w układaniu kostki Rubika (podczas zawodów na UJ w 1983 roku osiągnął czas 34 sekundy). Pasjonują go samochody. Stan rodzinny: żona Agnieszka,
dzieci — Antoni, Joanna, Małgorzata, Wojciech, Zofia.
cji maszyn u prof. Jana Rysia. To był jedyny egzamin, z którym miałem kłopoty. Ledwo go zdałem, ale za pierwszym razem! To było
zresztą już w czasie, kiedy zaczynałem zajmować się swoją firmą
i bardziej od konstrukcji maszyn interesowało mnie programowanie
oraz komputery.
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Wcześnie zaczął Pan wchodzić w biznes…
W 1986 roku wybrałem się do Hamburga, gdzie kupiłem
zepsuty komputer, do którego jako bonus dołączono
drukarkę. Tę drukarkę po powrocie do Polski sprzedałem
z pięciokrotnym przebiciem. Zarobione sto dolarów zainwestowałem w firmę, którą założyłem w grudniu 1987 roku.
Pamiętam, jak rano szedłem na zajęcia na uczelni, a o drugiej, trzeciej po południu biegłem do firmy, mieszczącej się
w oficynie przy placu Biskupim i pracowałem do wieczora.
Czy nie kusiła Pana praca naukowa, pójście w ślady ojca?
Po skończeniu studiów otrzymałem propozycję pozostania na uczelni. Nie skorzystałem. Od początku wiedziałem,
że nie będę naukowcem. Mój ojciec był wybitnie ukierunkowany ku nauce, był teoretykiem, ja jestem praktykiem.
Uzdolnienia odziedziczyłem bardziej po dziadku ze strony
ojca, zapalonym majsterkowiczu, którego nie pamiętam,
bo zmarł trzy miesiące po moim urodzeniu.
Czy ta wiedza z zakresu mechaniki, z którą miał Pan
do czynienia na studiach, jest dziś w jakimś stopniu Stefan Życzkowski w rozmowie z rektorem Janem Kaziorem
przydatna?
systemów sterowania dla przemysłu. Na programie, który powstał
Bardziej niż dawniej! Przez wiele lat z mechaniką nie mieliśmy w firwe współpracy z Antonim Szymczakiem, wykształciło się wiele roczmie do czynienia, jednak teraz rozpoczęliśmy produkcję własnych
ników studentów. Staraliśmy się uczyć praktycznego użytkowania
rozwiązań z zakresu mechaniki: osprzęt, przeznaczony głównie do
systemów sterowania dla przemysłu w Polsce. Dawaliśmy młodym
zrobotyzowanego spawania. Zajmuje się tym młodsze pokolenie,
ludziom okazję do programowania i testowania sprzętu. Na początku
ale dzięki temu, że ukończyłem Wydział Mechaniczny, rozumiem
lat 90. było to w kraju unikalne podejście.
różne trudności, z którymi wiąże się ta produkcja. To pierwszy produkt, który firma ASTOR zaczęła wytwarzać i eksportować. Domeną
Uczelnie nie były przygotowane do takich działań?
firmy nadal pozostaje sprowadzanie do Polski najnowszych techMyślę,
że Politechnika jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony musi renologii. Zależy mi na tym, żeby polski przemysł był nowoczesny
alizować
pewne prace badawcze dla przemysłu, z drugiej — kształi konkurencyjny na rynkach światowych.
cić studentów. Jeżeli uczy się słuchaczy studiów doktoranckich, to
kwestie naukowe mają duże znaczenie. Natomiast kształcenie stuNie podjął Pan wprawdzie pracy na macierzystej uczelni, ale na
dentów, to oprócz teorii, zwykle na poziomie podstawowym, przeWarszawską wracał Pan wielokrotnie.
kazywanie gruntownej wiedzy praktycznej i jest dobrze, gdy opiera
Wróciłem już dwa lata po ukończeniu studiów. Zacząłem prowadzić
się ona na realnych zastosowaniach. My wiedzieliśmy o tym problezajęcia na Wydziale Mechanicznym, na kierunku automatyka. Przedmie i staraliśmy się pomóc. Wszyscy zyskiwali: studenci byli wygrani,
stawiałem praktyczne możliwości systemów sterowania, jakie stosuje
ponieważ dostawali wiedzę praktyczną; uczelnia była wygrana, bo
się w Polsce. Najpierw sam to prowadziłem, później przychodzili pramogła zaoferować tę wiedzę, a my też byliśmy wygrani, bo szkolilicownicy mojej firmy i kontynuowali zajęcia przez wiele lat. W którymś
śmy rzeszę przyszłych klientów. Prowadziliśmy te zajęcia bezpłatnie,
momencie nadarzyła się okazja przekazania na Wydział Mechaniczny
wiedząc, że jeżeli ktoś pozna sprzęt, który my oferujemy przemysłorobotów przemysłowych. Również na Wydziale Mechanicznym powi, łatwiej mu będzie ten spotkany na uczelni sprzęt zaakceptować
wstała około dziesięć lat temu sala pod patronatem ASTORA, gdzie
w swej działalności zawodowej. Podejmując kontakty z Politechniką
zasponsorowaliśmy systemy sterowania. Opracowaliśmy szczegółow pierwszej połowie lat 90., daliśmy przykład wielu innym firmom,
we programy szkoleniowe w zakresie stosowania programowalnych
które zaczęły się wzorować na naszym sposobie działania.
Podczas wizyty w Muzeum PK, 17 maja 2019 r., w rozmowie
z prof. Marcinem Chrzanowskim, byłym rektorem PK

Przez te lata kontaktów z Politechniką Krakowską z pewnością
dobrze poznał Pan uczelnię…
Mimo to gdy z ust rektora prof. Jana Kaziora padła propozycja zaangażowania się w działalność Rady Uczelni PK, początkowo nie sądziłem, że się tego podejmę. Nie znałem nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym, początkowo nie wiedziałem nawet, że ma powstać taka
rada. Dopiero w toku dalszych rozmów pomyślałem, że mam pewien „budżet czasowy” na taką działalność.
Jakie pożytki, Pana zdaniem, mogą płynąć dla uczelni z działalności Rady?
To nowy organ. Brakuje doświadczeń w tej dziedzinie. Wiedząc,
jak działał mój ojciec i jak działa mój brat, który jest profesorem
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dług mnie, jest bardzo dużym rozproszeniem
odpowiedzialności. To nie dotyczy wyłącznie
Politechniki Krakowskiej. Przez lata kontaktów
z różnymi uczelniami miałem ten sam problem. Łatwiej się współpracowało z osobami
fizycznymi pracującymi niż z samymi uczelniami. Gdy osoba fizyczna wykonuje umowę-zlecenie, bierze pieniądze i jest za nią odpowiedzialna. W przypadku uczelni pada to samo
pytanie: kto jest odpowiedzialny za wykonaną
pracę? Formalnie rektor, ale w praktyce to jest
niemożliwe. Jeżeli zamówimy opracowanie
jakiegoś rozwiązania mechanicznego, to sam
rektor nie może za to odpowiadać. I w tym
widzę nieprzygotowanie polskich uczelni do
współpracy z przemysłem.
W gronie uczestników pierwszego posiedzenia Rady Uczelni PK, 14 marca 2019 r.
(od lewej): Jacek Drabik, Witold Szczypiński, Stefan Życzkowski, Michał Kostrzewa

na Uniwersytecie Jagiellońskim, a z drugiej strony mając swoje
doświadczenia z pracy w przemyśle, widzę, że to są dwa bardzo
oddalone od siebie światy. To wynika ze sposobów finansowania
w obu tych światach. Nie chcę powiedzieć, że któryś jest lepszy, a któryś gorszy. Ale bardzo trudno jest te dwa światy spiąć
ze sobą, żeby potrafiły rozumieć się nawzajem, nie mówiąc już
o współpracy. Bo bez zrozumienia nie ma możliwości współpracy. Rada, w skład której wchodzą trzy osoby z uczelni, trzy osoby spoza uczelni i osoba z samorządu studenckiego, ma szansę
poszerzać horyzonty zrozumienia działalności budżetowej czy
instytucjonalnej po stronie Politechniki oraz wolnorynkowej
po drugiej stronie, gdzie istnieje zupełnie inny świat. Myślę, że
z takiej wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania sposobów działania może wyniknąć coś pozytywnego — zarówno dla
świata nauki, jak i dla świata przemysłu. W zakresie współpracy
nauki z przemysłem jest w Polsce wiele do poprawienia.
Jak na taką wymianę doświadczeń patrzy Pan jako przedsiębiorca, z perspektywy swojej dotychczasowej współpracy z Politechniką?
Współpraca edukacyjna firmy ASTOR i Politechniki Krakowskiej
zawsze działała dobrze, a niekiedy nawet bardzo dobrze, ale we
wszystkich innych płaszczyznach bywało już trudniej. Być może
wynikało to z faktu, że mam firmę, którą zbudowałem od zera,
i która jest stosunkowo nieduża. W porównaniu z gigantycznymi koncernami międzynarodowymi dysponuję względnie
niedużym kapitałem. Także nasze możliwości organizacyjne są
jeszcze ciągle zbyt małe, żeby myśleć o poważnej współpracy
z uczelnią. Jednak nawet w przypadku małych projektów, które
moglibyśmy podejmować wspólnie, zawsze napotykaliśmy na
trudności.

Czy problem leży w rozwiązaniach systemowych, czy w samych uczelniach?
Jeżeli działam jako firma, wykonuję jakąś usługę lub produkt
i sprzedaję to, wystawiam fakturę. I jest to powód do chwały, do
ogłoszenia sukcesu. Natomiast jeżeli ktoś na uczelni, oprócz swojej pracy etatowej wykonuje coś jeszcze w ramach umów-zleceń,
najczęściej jest to przedmiotem zazdrości i budzi wątpliwości,
czy on ma prawo to robić. Zresztą, często wątpliwości są uzasadnione, bo nie ma jasnych reguł, co należy do człowieka, a co do
uczelni, co kto może wykorzystać i ewentualnie za jaką odpłatnością. Przez to nie zawsze uznaje się taką pracę za sukces uczelni.
Nie uznaje się tego za sukces uczelni. Nazywam to starą mentalnością. W mentalności nowej, jeśli zarabiam, to znaczy: dobrze,
jeśli nie zarabiam, to znaczy: źle. Powinno się zmienić myślenie.
Jeżeli ktoś zrobił coś dla przemysłu, nawet na umowę-zlecenie,
to jest to dobre, a nie złe. Ale zasady rozliczeń powinny być jasne
i klarowne, przy okazji nie zabijające współpracy.
Ale Pana firma współpracuje z uczelniami.
Współpracujemy także, oprócz Politechniki Krakowskiej, z politechnikami w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Gliwicach oraz wydziałami technicznymi
uniwersytetów w Szczecinie czy Zielonej Górze. Czasem bywam na tych uczelniach. Mamy współpracę na poziomie edu-

Na posiedzeniu Senatu PK, 24 kwietnia 2019 r.

W czym rzecz?
Mam takie doświadczenie: jeżeli uczelnia ma coś zrobić dla nas,
np. prace naukowo-badawcze, to najpierw zobaczmy, kto wystawi fakturę, czyli: kto jest za to odpowiedzialny? Bo w przemyśle jest takie podejście, że jeżeli ktoś wystawia fakturę, to bierze
odpowiedzialność za to, co robi — jako zespół ludzki czy organizacja. Natomiast na uczelni fakturę wystawia rektor, co we-
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kacyjnym. Prowadzimy też wspólne prace. Ważnym elementem
jest pozyskiwanie dobrze wykształconych ludzi do pracy u nas.
Tu muszę powiedzieć, być może nawet przeciwnie niż twierdzą
ludzie na uczelniach, że z upływem czasu mojej firmie udawało
się pozyskiwać do pracy coraz lepszych, coraz lepiej przygotowanych, coraz lepiej wykształconych absolwentów. Mówi się
od dwudziestu lat, że system kształcenia pogarsza się, średnia
idzie w dół. Natomiast ja zawsze mówię głośno, że mnie udaje
się pozyskiwać coraz lepszych pracowników. Dostrzegam radykalną różnicę pomiędzy tym, co było trzydzieści lat temu, a tym,
co jest teraz. Cieszę się, że współpraca z uczelniami daje mi
możliwość znalezienia młodych, energicznych ludzi do pracy.
Na których uczelniach?
W firmie ASTOR pracuje wielu absolwentów Politechniki Krakowskiej.
Zespół zarządu operacyjnego, który steruje firmą, składa się z siedmiu
osób, z których cztery są absolwentami PK, jedna ukończyła AGH, jedna — Politechnikę Śląską, a jedna, która zajmuje się zasobami ludzkimi, jest z UJ. Jeżeli chodzi o samych inżynierów, to jest 4 : 2 na korzyść
Politechniki. Dobrych absolwentów z PK mamy w firmie wielu.
Jak, Pana zdaniem, Politechnika Krakowska może skorzystać na
działalności Rady Uczelni?
Chcę promować myślenie, że zmiany mogą być wyłącznie
pozytywne. Generalnie ludzie nie lubią zmian. W każdym
środowisku występuje myślenie: dobrze jest tak, jak było dotąd.
ASTOR jest firmą, która ma znamię innowacyjności. W 2008 roku
otrzymaliśmy nagrodę „Ten, który zmienia polski przemysł”. Bardzo ją cenię. Musimy też umieć zmieniać siebie. W każdej zmianie
trzeba widzieć możliwości i poprawę. Chciałbym inspirować Politechnikę do myślenia, że zmiany są dobre. Trzeba się zmieniać, bo
taki jest świat. Jeżeli to się uda, to wydaje mi się, że uda się zmienić
PK na jeszcze lepszą. Chciałbym, żeby ktoś za dziesięć lat powiedział, że Rada Uczelni pomogła Politechnice stać się uczelnią jeszcze lepszą. To byłoby super!
Czy traktuje Pan to jako swego rodzaju misję Rady Uczelni?
Nie uzgadnialiśmy tego, nie rozmawialiśmy o tym. Z pewnością
mamy dogłębną wiedzę o polskim rynku w zakresie oprogramowania, robotyki, automatyki. Mój ojciec miał takie podejście:
jak coś wiesz, to powiedz. Nie chowaj tego. Tyle jesteś wart, ile
potrafisz komuś przekazać. Jesteśmy otwarci, żeby przekazywać
wiedzę dotyczącą polskiego rynku przemysłowego czy sposobu
zarządzania zespołami ludzkimi, w czym jesteśmy dość mocni.
Żeby to się udało, musi być przygotowany grunt. Tak widzę swoją
rolę. Dlatego zgodziłem się uczestniczyć w pracach Rady.
Jestem zwolennikiem marek. Podaję nieraz taki przykład: telefon komórkowy firmy Xiaomi kosztuje 900 czy 600 złotych, a Apple
— 3000 złotych. Koszt wyprodukowania tych dwu aparatów jest
taki sam. Ktoś ma większą marżę, tylko dlatego że ma lepszą markę. Tylko na rzeczach markowych można więcej zarobić. Dla mnie
ważna jest marka firmy ASTOR i marka Politechniki Krakowskiej.
Chciałbym, aby marka PK znaczyła więcej niż teraz, mimo że i tak
jest już całkiem nieźle.
W Krakowie silną marką odznacza się druga uczelnia techniczna
— AGH.
W każdym mieście w Polsce jest po jednym dobrym klubie
piłkarskim, ale w Krakowie są dwa. Kraków stać na dwa kluby
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Na wystawie robotów ASTOR Innovation Room. Fot.: Materiał
wewnętrzny firmy ASTOR

w ekstraklasie i również stać na dwie uczelnie techniczne. To
niesie nowe wyzwania. Zawsze mówię, że bez konkurencji nie
ma rozwoju. I o ile AGH pozycjonuje się na największą uczelnię
techniczną w tej części Polski, to może Politechnikę warto pokierować w stronę bycia uczelnią bardziej elitarną. To jest do
przedyskutowania.
Rada Uczelni ma spełniać ściśle określone w przepisach funkcje
kontrolne, ale widzę, że Pan znacznie szerzej postrzega jej rolę.
Interesuje mnie działanie na długim dystansie, patrzenie na
wyzwania w perspektywie dziesięciu czy piętnastu lat, a nie
zamknięcie kolejnego kwartału czy roku. Kontrola jest potrzebna, aby walczyć z negatywnymi zjawiskami, sama kontrola
nie przyniesie jednak rzeczy pozytywnych. Dużo ważniejsza
jest strategia długookresowa. Właśnie w tym zakresie widzę
przede wszystkim rolę zasiadających w Radzie osób, które kierują dużymi przedsiębiorstwami. ASTOR jest w tym gronie firmą najmniejszą. Myślę, że możemy się zastanowić, jaka ma być
Politechnika za dziesięć lat i dlaczego młodzi ludzie mają przychodzić do niej na studia. Politechnika ma być uczelnią pierwszego wyboru. To byłby sukces. Sprawami nauki uczelnia musi
zająć się sama. Natomiast jeśli chodzi o kształcenie studentów,
żeby byli dobrymi absolwentami i pracownikami, to służymy
swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Lesław Peters
Zdjęcia na s. 2–4: Jan Zych
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Święto Szkoły 2019

Dziesięć recept na sukces
Uroczysty przemarsz Senatu był pierwszym akcentem Święta Szkoły Politechniki Krakowskiej obchodzonego 17 maja
2019 r. Senatorowie przeszli w pochodzie
przez kampus przy ul. Warszawskiej z głównego budynku uczelni do Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego
„Działownia”. Tu zgromadzonych powitał
rektor PK prof. Jan Kazior. Zanim zasłużeni
pracownicy odebrali odznaczenia i nagrody, uczestnicy uroczystości mieli okazję zapoznać się z okolicznościowym wykładem.
W tym roku wygłosił go Stefan Życzkowski — prezes firmy ASTOR, a od trzech miesięcy również przewodniczący Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej. Przedmiot jego
wystąpienia precyzyjnie określił tytuł wykładu: „10 zasad prowadzenia biznesu w dobie
szybko następujących zmian zarządczych
i technologicznych według Stefana Życzkowskiego”. Zanim jednak mówca przeszedł
do omówienia tytułowych zasad, pokrótce
przedstawił swoją firmę, a w szczególności jej działania służące kreowaniu w Polsce
przemysłu 4.0. Zauważył, że przygotowany
przez firmę i udostępniony w sieci po polsku
i po angielsku raport na temat zmian zachodzących we współczesnym świecie w związku z powstawaniem przemysłu 4.0 odbił się
nie tylko szerokim echem w Polsce, ale spotkał też z zainteresowaniem firm zachodnich.
Mówca podzielił się ze słuchaczami
swoimi doświadczeniami zawodowymi
— szczególnie cennymi dla studentów,
chcących po studiach pracować na własny rachunek, ale interesującymi również
dla ludzi nauki, tych, którzy współpracują
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z gospodarką. Zaczął od przedstawienia
roli, jaką w budowaniu przedsiębiorstwa
odegrała jego rodzina. Firmę ASTOR założył
wspólnie z bratem, Karolem, dziś profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później
drugi brat, Adam, zapoznał Stefana Życzkowskiego z nieznanymi w Polsce technologiami amerykańskimi. Z czasem dołączyły
inne osoby. Nic dziwnego, że początkowo
nazwę ASTOR rozwijano jako skrótowiec od
słów: Adam STefan Oraz Rodzina. Stąd też
wzięła się pierwsza zasada Życzkowskiego:
nie można biznesu robić w pojedynkę.
Szczególnie interesująca była część
wystąpienia poświęcona zasadzie drugiej,
w myśl której najtańszy zawsze wypada
z rynku. Stefan Życzkowski mówił, jak pozycję ekonomiczną i prestiż swojej firmy
zbudował, stosując zasadę proponowa-
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nia ceny za każdym razem o trzy procent
wyższej od najtańszej oferty konkurencji.
Kontrahentom te trzy procent nie robiło
większej różnicy, a w zamian otrzymywali
pewność, że z dostarczonym produktem
nie będzie problemów (co zdarzało się
w przypadku ceny najniższej).
Nie sposób tu opisać ze szczegółami
wszystkich pozostałych zasad przedstawionych podczas wykładu, ale z pewnością warto je chociaż wymienić:
• Konkurencja bardzo rozwija i hartuje.
• Miarą sukcesu zawodowego jest nieustanny, niezależny od otoczenia rozwój pracowników firmy.
• Prawdziwą firmę można rozwijać, opierając się tylko na uczciwych, rzetelnych
zasadach.
• Trzeba umieć sprzedawać własną głowę.
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Zbiór zasad prowadzących do sukcesu
w biznesie przedstawił Stefan Życzkowski

•

Pierwszą inwestycją w każdej firmie,
w każdej dziedzinie, jest marketing
i reklama.
• Jeżeli ja jestem lojalny wobec pracowników, oni są lojalni wobec mnie. Jeżeli
zachowuję się nieetycznie, nie mam
prawa żądać, by inni etycznie zachowywali się wobec mnie.
• Warto inwestować w wiedzę.
• Jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to nie
ma także złych nawyków.
Dodajmy, że autor wystąpienia przyznał, iż nie on sam sformułował owe dziesięć zasad. Zrobił to dziennikarz Jacek Bal-

cewicz na podstawie informacji uzyskanych
w 2013 r., w trakcie wywiadu ze Stefanem
Życzkowskim dla miesięcznika „Kraków”.
Dziękując za interesujący wykład, rektor prof. Jan Kazior podkreślił, że Politechnika Krakowska utożsamia się z przedstawionymi przez mówcę zasadami.
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu uhonorowano wielu zasłużonych pracowników uczelni. Odznaczenia państwowe wręczył wojewoda małopolski Piotr
Ćwik. Z rąk rektora PK prof. Jana Kaziora
wyróżnione osoby odebrały odznaczenia i nagrody uczelniane. Listę wszystkich
osób odznaczonych i nagrodzonych publikujemy na s. 8–9.
Informację na temat rozstrzygniętego
26 kwietnia konkursu „Tadeusz Kościuszko
— Inżynier i Żołnierz” przedstawił prorektor
ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek. Do ósmej edycji zawodów zgłosiło
się prawie trzysta osób ze wszystkich województw, co dowodzi, że konkurs jest znany
w całej Polsce, powiedział prorektor. Przybyłe na uroczystość osoby odebrały dyplomy (o finale konkursu piszemy na s. 20).
Ceremonię, którą prowadził Bartłomiej
Krystyński z Działu Promocji, uświetniły pieśni patriotyczne odśpiewane przez
Akademicki Chór PK „Cantata”, kierowany

Akademicki Chór PK „Cantata” — na patriotyczną nutę
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Pierwszą osobą odznaczoną podczas
uroczystości był Maciej Złowodzki, który odebrał Złoty Krzyż Zasługi przyznany
w 2017 r. (na zdjęciu: otrzymuje gratulacje
od wojewody Piotra Ćwika), a także medal
„Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”

przez Martę Stós. Po „Krakowiaku Kościuszki” („Bartoszu, Bartoszu…”) uczestnicy spotkania wylegli przed budynek „Działowni”,
gdzie odbył się tradycyjny piknik. Przy
dźwiękach żywych rytmów w wykonaniu
Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod
batutą Wiesława Olejniczaka można było
zapomnieć na chwilę o problemach, z którymi uczelni przyjdzie się mierzyć w nadchodzących miesiącach.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Krakowska Orkiestra Staromiejska — popularne rytmy
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Odznaczeni i nagrodzeni pracownicy PK
Brązowy Krzyż Zasługi
dr inż. arch. Marta Urbańska

Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK
dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
dr hab. inż. Krzysztof Książyński
dr inż. Ryszard Mielnik
dr inż. arch. Barbara Zin
mgr Jolanta Ochał

Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę
dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik
dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
dr inż. arch. Paweł Ozimek
dr Małgorzata Radoń
Małgorzata Skrzypek

Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
dr inż. Przemysław Kowalski
dr inż. Aneta Liber-Kneć
dr inż. Małgorzata Olek
dr inż. Rafał Szydłowski
dr inż. Andrzej Wolak

Medal
Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK

Medal „Zasłużony
dla Politechniki Krakowskiej”
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
dr inż. Jarosław Müller

Złota Odznaka
Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
dr hab. Jacek Jaśtal
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
dr inż. arch. Maciej Skaza
mgr Magdalena Bednarska-Wnęk
Anna Warczak

Honorowa Odznaka
Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy,
prof. PK
dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
dr hab. inż. Dariusz Borkowski
dr Adam Bednarz

Uhonorowani Złotym Medalem za Długoletnią Służbę — Janusz German, Andrzej Gajek, Małgorzata
Drożdż-Szczybura, Artur Ganczarski, Stanisław Gaca w towarzystwie rektora Jana Kaziora oraz (na drugim
zdjęciu) Jolanta Ochał, Barbara Zin, Krzysztof Książyński, Mariusz Maślak
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Marta Urbańska przyjmuje Brązowy Krzyż
Zasługi z rąk wojewody Piotra Ćwika

dr inż. Wojciech Bobek
dr inż. arch. Tomasz Gaczoł
dr inż. Piotr Gwoździewicz
dr Jan Kurzyk
dr inż. Sylwia Łagan
dr inż. Sławomir Michałowski
dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Stanisław Młynarski
dr inż. Katarzyna Nosal-Hoy
dr inż. Robert Szczepanek
dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc
dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
dr inż. Izabela Tylek
dr inż. Grzegorz Zając
dr inż. Sławomir Żaba
mgr inż. Magdalena Borys
mgr Bożena Gorczyca
mgr Monika Korpak
mgr Dorota Piskorz
mgr Alicja Półtorak-Filipowska
mgr Maria Ryś
mgr Maria Sładek
Danuta Trzmielowska
Teresa Wiśniewska
Wojewoda Piotr Ćwik dekoruje Przemysława Kowalskiego Brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę
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Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Laureaci nagrody rektora — Maria Kurańska i Aleksander Prociak w towarzystwie rektora
Narodowej — Katarzyna Łakomy i Leszek Jana Kaziora i prorektora Tadeusza Tatary
Wojnar — gratuluje wojewoda Piotr Ćwik

Nagrody rektora PK za rok 2018
Za najwyżej punktowaną publikację
dr inż. Paweł Pławiak

Dla promotora najmłodszego
wypromowanego doktora
prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik

Za najwyżej punktowaną publikację
naukową, opracowaną wspólnie z partnerem
zagranicznym
dr inż. Piotr Krajewski

Nagrody rektora PK
za wyróżniające osiągnięcia
naukowe

Za największą liczbę cytowań
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK

Wydział Architektury

Dla najmłodszego pierwszego autora
publikacji naukowej w czasopiśmie
wskazanym w części A wykazu MNiSW
mgr inż. Monika Topa
Za najbardziej wartościowe wdrożenie
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
dr inż. Maria Kurańska
Dla najmłodszego wypromowanego
doktora habilitowanego
dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
Dla najmłodszego wypromowanego doktora
dr inż. Maciej Gierada

Złotą
Odznakę
PK
Anna
z rąk rektora Jana Kaziora

Warczak

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
dr Mariola Kędra
Wydział Mechaniczny

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca,
prof. PK

Nagrody rektora PK
za przygotowanie e-kursów

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Indywidualne

dr hab. inż. Lesław Bieniasz
dr hab. Ewa Gondek

I stopnia
mgr inż. Dawid Łątka

Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej

II stopnia
dr inż. Waldemar Małopolski

dr hab. inż. Dariusz Borkowski

III stopnia
dr inż. Marek Bodziony

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Zespołowe

dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
dr inż. Szymon Skoneczny
odbiera
dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
Wydział Inżynierii Lądowej
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień,
prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak,
prof. PK
dr inż. Łukasz Hojdys
dr inż. Piotr Krajewski
Wydział Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Dawid Taler

www.nasza.pk.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Duda
prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
dr hab. inż. Grzegorz Tora, prof. PK
dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz
dr inż. Adam Stawiarski

I stopnia
mgr Iwona Kuźmińska
mgr Agnieszka Łyczko
mgr Elżbieta Szabat
II stopnia
dr hab. inż. Michał Bereta
dr inż. Daniel Grzonka
dr Adam Marszałek
III stopnia
dr Mariusz Jużyniec
dr Beata Strycharz-Szemberg
dr Katarzyna Urbańska

Zdjęcia: Jan Zych
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KRONIKA
15 maja — 14 czerwca
15 V

Wykład otwarty dr. Stanisława Bromboszcza z Akademii
Muzycznej w Katowicach pt. „Założenia estetyczne i warsztatowe w muzyce elektronicznej i instrumentalnej 2. połowy XX w.
Różnice, cechy wspólne, wzajemne oddziaływanie”, zorganizowany w ramach cyklu interdyscyplinarnych zajęć „Muzyczny kanon
chemika” na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Forum Studenckie ArchiTok — „Wieś w moim kraju”, zorganizowane przez Koło Naukowe Karpaty, działające przy Zakładzie
Architektury i Planowania Wsi Wydziału Architektury PK.

28 V

15–17 V

30 V

16–18 V Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.
17 V Święto Szkoły na PK.

Dzień Dziecka na PK — otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci pracowników w Galerii PK „Kotłownia”, piknik z książką
zorganizowany przez Bibliotekę PK.
Uczelniana Sesja Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.

30 V — 1 VI

7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Application — konferencja zorganizowana
przez Wydział inżynierii i Technologii Chemicznej PK w Krakowie.

Kolekcjonerski pokaz filatelistyczny zbiorów pracowników
i absolwentów PK pt. „W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce”, zorganizowany w Muzeum PK.

21–23 V

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w Poznaniu. Obchody 100-lecia Politechniki Poznańskiej.

Uczelniana Sesja Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK.
Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursu
na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu za rok 2018, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP.

29 V

Uroczystość nadania Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
PK imienia dr inż. Władysławy Marii Francuz.

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich w Olsztynie. Jubileusz 20-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

3–7 VI

2019 EADE — Conference on Engineering and Architecture Design Education — współorganizowana przez Wydział
Architektury PK.

22 V

Dzień Wody 2019.
„Pola Nadziei” na PK.

5 VI

23 V

8 VI

Zjazd absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej
PK — 50-lecie uzyskania dyplomu.

27–29 V

13–15 VI

Uczelniana Sesja Kół Naukowych na Wydziale Mechanicznym PK.

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału
Inżynierii Środowiska PK.
Sympozjum Międzynarodowej Federacji Betonu
Konstrukcyjnego — FIB 2019 „Innovations in Materials, Design
and Structures”, zorganizowane przy udziale Instytutu Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych PK.

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres
Techników Polskich w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i budowy państwowości, zorganizowane przy udziale PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
29 maja 2019 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• nadania prof. Alberto Molinariemu tytułu doctora honoris causa PK;
• powołania promotora wniosku o nadanie prof. Adamowi Hamrolowi tytułu
doctora honoris causa PK;
• wyboru uczelni przygotowujących
opinię dotyczącą wniosku o nadanie
prof. Adamowi Hamrolowi tytułu doctora honoris causa PK;
• przyjęcia „Statutu PK”;
• zmiany uchwały Senatu PK z 27 marca
2019 r. nr 22/d/03/2019 w sprawie zmiany nazwy kierunku informatyka;
• przyjęcia „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;
• określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się na PK;
• wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów studiów I i II stopnia na PK;
• zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez PK;
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• uchylenia „Regulaminu w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne, trybu i warunków zwalniania
z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na PK oraz zasad pobierania opłat za
wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na PK”;
• przyjęcia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK”;
• programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK;
• przyjęcia „Regulaminu rekrutacji do
Szkoły Doktorskiej PK”;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
PK w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na 2019 r.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 18 z 6 maja 2019 r.
w sprawie przekształcenia Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Katedrę Energetyki.
Zarządzenie nr 19 z 14 maja 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające
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się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/2020.
Zarządzenie nr 20 z 14 maja 2019 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji
na stacjonarne i niestacjonarne studia
I i II stopnia, rozpoczynające się w semestrze
zimowym roku akademickiego 2019/2020.
Zarządzenie nr 21 z 17 maja 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania nagród
„Student Lider pierwszego roku”.
Zarządzenie nr 22 z 20 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów
klauzul informacyjnych dla kandydatów na
studia, kursy dokształcające i szkolenia, dla
osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przeniesienie na studia prowadzone
na PK, dla studentów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach
programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 8 z 14 maja 2019 r. w sprawie
podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r.

www.nasza.pk.edu.pl
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Niezwykłe widowisko studentów PK w Rynku Głównym

Unię Europejską pokazali
na zabytkowych murach
Z okazji Dnia Europy studenci Politechniki
Krakowskiej zrealizowali wyjątkowe widowisko. 9 maja 2019 r., po zmroku, na fasadzie
pałacu Krzysztofory w Rynku Głównym za
pomocą techniki 3D mappingu przedstawili
multimedialną podróż po krajach Unii Europejskiej. Pokaz przygotowało Koło Naukowe
Grafiki Komputerowej „Visgraph” z Wydziału
Fizyki, Matematyki i Informatyki PK we współpracy z Centrum Transferu Technologii PK.
Najpierw o godzinie 21.00 z wieży mariackiej popłynęły dźwięki „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena w wykonaniu krakowskiego hejnalisty, a zaraz potem rozpoczął się
pokaz. Na fasadzie pałacu Krzysztofory, siedziby Muzeum Krakowa (do niedawna: Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa) pokazano
Fot.: Jan Zych

Fot.: Małgorzata Syrda-Śliwa

w niezwykły sposób najbardziej znane postaci,
tradycje, wynalazki i produkty wszystkich krajów Unii Europejskiej. Pokaz był powtarzany
do godziny 23 w odstępach 20-minutowych.

W przygotowanie pokazu zaangażowanych było aż 45 studentów Politechniki z kierunków: informatyka, architektura
krajobrazu, architektura i fizyka. W tego
typu przedsięwzięciach interdyscyplinarna
współpraca jest konieczna, bo 3D mapping
stanowi połączenie sztuki i technologii —
kompozycji architektury, animacji, grafiki,
światła i dźwięku. Pokazy oparte są na grze
wyobraźni twórców i widzów oraz wspólnym rozumieniu symboli i historyczno-kulturowych odniesień. Animację przygotowuje się dla konkretnego budynku. Nie
można jej wykorzystać w innym miejscu.
W latach poprzednich widowiska
w technice 3D mappingu, zaprojektowane
przez Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
„Visgraph”, gościły na budynkach Politechniki
Krakowskiej —Międzywydziałowym Centrum
Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy
ul. Warszawskiej 24, domach studenckich
w Czyżynach oraz pałacu w Łobzowie. Tegoroczny pokaz w Rynku Głównym był największym z widowisk przygotowanych dotąd przez studentów PK. — Jego scenariusz,
wszystkie animacje i grafiki, a także muzyka to
autorskie dzieło studentów Politechniki — powiedział Adrian Widłak, opiekun Koła Naukowego Grafiki Komputerowej „Visgraph” PK.
Krakowski Dzień Europy, który zorganizowało Centrum Transferu Technologii
PK (w ramach projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct — Kraków), wpisał się
w ogólnopolskie wydarzenia koordynowane
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce. Głównym celem obchodów było
kreowanie postaw sprzyjających świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu oraz promowanie integracji europejskiej.

(ms)
Zdjęcia ze studenckiego pokazu prezentujemy
również na III stronie okładki.
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PRACOWNICY
Doktor habilitowany

Zbigniew Kokosiński
Urodził się w Krakowie w 1957 r. W latach
1972–1977 uczęszczał do krakowskiego
Technikum Łączności w ZSŁ im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie
zdał maturę i uzyskał tytuł zawodowy
technika elektronika. Studiował na Wydziale Transportu Politechniki Krakowskiej.
W 1982 r. obronił pracę dyplomową pt. „Algorytmy syntezy układów kombinacyjnych. Postać dysjunkcyjna”, napisaną pod
kierunkiem prof. Adama Kapralskiego,
i uzyskał tytuł magistra inżyniera.
W trakcie studiów zaangażował się
w tworzenie NZS w Krakowie: we wrześniu
1980 r. był jego członkiem-założycielem;
w 1981 r. został członkiem Komisji Uczelnianej NZS PK i negocjował z ramienia
NZS zmiany programów nauczania na
PK; przewodniczył Komisji Kultury i był redaktorem pisma „Próby”, od listopada do
grudnia 1981 r. należał do Studenckiego
Komitetu Strajkowego NZS PK.
Na PK został zatrudniony 1 października 1982 r., początkowo jako asystent
stażysta w Instytucie Elektrotechniki
i Elektroniki, w Zakładzie Automatyki.
W latach 1983–1984 odbył służbę wojskową.
W 1992 r. obronił na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej pracę doktorską
pt. „Układy generatorów obiektów
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kombinatorycznych dla systemów sekwencyjnych i równoległych” i uzyskał stopień
naukowy doktora (z wyróżnieniem) w dyscyplinie informatyka (specjalność: systemy
przetwarzania równoległego). Promotorem
jego doktoratu był prof. Tadeusz Puchałka
z Politechniki Poznańskiej. Praca doktorska
została wydana w serii Monografie Wydawnictwa PK w 1993 r. Od 1 października 1992 r.
jest adiunktem Politechniki Krakowskiej.
W latach 1994–1997 pracował na stanowisku Assistant Professor na University of
Aizu, w Aizu-Wakamatsu, w Japonii. Wchodził w skład Mathematical Foundation of
Computer Science Laboratory (Department of Computer Software). W Japonii
pracował w środowisku międzynarodowym, prowadził zajęcia dydaktyczne w języku angielskim, uczestniczył w kilkunastu
konferencjach międzynarodowych (głównie w USA i w Japonii) dotyczących zagadnień przetwarzania równoległego
i rozproszonego oraz sztucznej inteligencji. Praca ta przyniosła mu cenne doświadczenia i obserwacje na temat funkcjonowania nauki i systemu edukacji w wysoko
rozwiniętym kraju, o odmiennej kulturze
politycznej i społecznej. Po powrocie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną na
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w Instytucie Automatyki PK. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Automatyki i Technik Informacyjnych.
Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka uzyskał na Wydziale
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w marcu 2019 r. na podstawie cyklu publikacji pod tytułem „Algorytmy generacyjne i rankingowe obiektów
kombinatorycznych w modelach sieci komputerowej, asocjacyjnym i populacyjnym”.
Jego badania naukowe dotyczą zagadnień z dziedziny informatyki i automatyki, jak: generacja obiektów kombinatorycznych, przetwarzanie równoległe,
równoległe metaheurystyki w optymalizacji kombinatorycznej, metody i narzędzia wspomagające syntezę układów
cyfrowych. Do jego najważniejszych
praktycznych wyników badań należy zaliczyć: opracowanie zbioru algorytmów
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generacji i numerowania wielu klas obiektów kombinatorycznych w kilku modelach obliczeń równoległych; projekt
równoległego procesora asocjacyjnego
FPGA, wykonującego operacje wyszukiwania relacji logicznych pomiędzy elementami zbioru danych i zbioru komparandów, w czasie niezależnym od mocy tych
zbiorów; badanie równoległych metaheurystyk dedykowanych różnym wariantom problemu kolorowania grafu (klasa
NPO): klasycznego, sumacyjnego, odpornościowego oraz problemom szeregowania zadań itp.; opracowanie programu
PKmin, wspierającego syntezę i dekompozycję układów kombinacyjnych pod
kątem ich implementacji w technologiach
VLSI i FPGA. W części tych prac uczestniczyli dyplomanci, zainteresowani danym
problemem i możliwością rozwoju umiejętności programistycznych.
Dorobek naukowy Zbigniewa Kokosińskiego obejmuje ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografię i 27 publikacji
indeksowanych w Publons (9 publikacji na
liście JCR) oraz 2 patenty krajowe, ponad
30 wystąpień konferencyjnych i kilka raportów technicznych. Indeks Hirscha
według baz Web of Science i Scopus wynosi
5. Łączna liczba cytowań przez autorów
z ponad dwudziestu krajów przekracza według Google Scholar 250 (11 cytowań pochodzi z prac doktorskich i habilitacyjnych,
a kilka z książek o zasięgu międzynarodowym). Ponadto uczestniczył jako kierownik
i wykonawca w pracach badawczych prowadzonych na PK. Wykonywał recenzje dla
redakcji 13 czasopism, około 17 recenzji dla
„Information Sciences” i innych wiodących
czasopism informatycznych z listy JCR. Wielokrotnie był członkiem komitetów programowych oraz komitetów organizacyjnych
międzynarodowych konferencji naukowych
z dziedziny informatyki i automatyki. Zrecenzował około 40 prac konferencyjnych.
Jako nauczyciel akademicki prowadził
wykłady i inne formy zajęć dla studentów głównie kierunków elektrotechnika
i informatyka. Był promotorem prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich
z elektrotechniki (automatyka) i informatyki
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58 osób. W 1998 r. założył Laboratorium Programowalnych Systemów Cyfrowych i opiekuje się nim do dzisiaj. Od 2005 r. laboratorium uczestniczy w Xilinx University Program.
W latach 2010–2015 kierował projektem, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanym ze środków EFS UE. Celem było
zwiększenie liczby absolwentów kierunku
informatyka na PK poprzez uatrakcyjnienie
procesu dydaktycznego i program stypendialny. Z projektu, którego budżet wynosił 3,81 mln złotych, skorzystało 306 osób,
w tym 20 pracowników PK. Projekt umożliwił
sfinansowanie m.in. laboratorium sieci komputerowych (Akademia Cisco), laboratorium
sterowników PLC (Siemens) oraz upgrade
wyposażenia laboratorium PSC (Xilinx).
Jest członkiem Rady WIEiK (od
2012 r.). Zasiadał w Komisji ds. Obrony
Prac Dyplomowych na kierunku elektrotechnika (2005–2009) i informatyka
(2012–2014). Członek Rady Programowej
nowego kierunku infotronika.
Od 2018 r. pracuje jako krajowy ekspert
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
(NAWA). Do tej pory wykonał kilkadziesiąt
ocen sieci współpracy akademickiej oraz
kilku wniosków o granty.
Za pracę zawodową był nagradzany
przez rektora PK (we wszystkich kategoriach). Został odznaczony m.in.: Brązowym
Krzyżem Zasługi RP, Medalem Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką PK.
Był członkiem ACM, IEEE Computer Society, IASTED. Obecnie należy do
Information Processing Society of Japan,
SWPK, Stowarzyszenia NZS 1980. Uczestniczył w Ruchu Kontroli Wyborów. Wspiera
Redutę Dobrego Imienia oraz inicjatywy
społeczne wybranych organizacji pozarządowych. Uprawia dziennikarstwo obywatelskie w blogosferze. W 2017 r. uczestniczył
w Kongresie Nauki Polskiej i zabiera głos na
temat reformy szkolnictwa wyższego.
Wśród rozlicznych zamiłowań wymienia: literaturę i teatr, kino autorskie, jazz
i muzykę hindustańską, historię i politykę,
turystykę górską i krajoznawczą, fotografię, tradycyjne sumo.
Jego żona Elżbieta jest filologiem
polskim i rosyjskim, nauczycielem i wychowawcą z powołania; syn Krzysztof
—magistrem inżynierem elektroniki
i telekomunikacji.

www.nasza.pk.edu.pl

Powstał film
o prof. Witoldzie Cęckiewiczu
Wybitny architekt Witold
Cęckiewicz jest bohaterem
dokumentalnego filmu, którego premierowy pokaz odbył się 25 maja 2019 r. w kinie
Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie. Na projekcję
przybył sam prof. Cęckiewicz,
twórca tak znaczących dla
Krakowa obiektów, jak hotel „Cracovia”, kino „Kijów”
i Sanktuarium Bożego MiłoWitold Cęckiewicz (w środku) oraz Monika Skwirtniańskasierdzia w Łagiewnikach.
-Gryszczyk i Stanisław Deńko. Fot.: Jan Zych
Film „Poszukiwanie formy
gdy podjął studia na Wydziale Architektu— Witold Cęckiewicz” jest dziełem Moniki
ry. Po pokazie zarówno reżyserka, jak i sam
Skwirtniańskiej-Gryszczyk. Osnowę stanoprofesor, zebrali zasłużone gratulacje. Dowią rozważania profesora o architekturze
kument został wyprodukowany przez Teatr
i jego wypowiedzi na temat własnej twórim. Juliusza Słowackiego i TVP Kraków. Na
czości. W filmie wykorzystano materiały
antenie krakowskiej telewizji ma się pojawić
archiwalne Politechniki Krakowskiej, z którą
we wrześniu bieżącego roku.
Witold Cęckiewicz jest związany od 1945 r.,

(ps)

Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. Filip Suchoń (A-3) — „Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej
w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta”; promotor: dr hab. inż. arch.
Mateusz Gyurkovich; recenzenci: dr hab.
inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg
(UA w Poznaniu), dr hab. inż. arch. Artur
Jasiński, prof. KAAFM (KAAFM); 22 V 2019 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Piotr Woźniczka (L-1) — „Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych”; promotor: dr hab. inż.
Mariusz Maślak, prof. PK (PK); recenzenci:
prof. dr hab. inż. Roman Kinasz (AGH),
dr hab. inż. Janusz Szlendak (PWSZ w Suwałkach); 22 V 2019 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż Justyna Górka (Ś-4) — „Wpływ zastosowania osadów z uzdatniania wody
na proces stabilizacji beztlenowej osadów

ściekowych”; promotor: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Kryłów (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Ewa
Neczaj (PCz), prof. dr hab. Marek Sozański
(PP); 28 V 2019 r. Praca wyróżniona.
dr inż. Anna Młyńska (Ś-3) — „Badanie
wpływu renowacji przewodów wodociągowych metodą cementowania na jakość
transportowanej wody”; promotor: dr hab.
inż. Michał Zielina, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
(PW); prof. dr hab. inż. Karol Kuś
(PŚl); 28 V 2019 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Marcin Malec (M-06) — „Wpływ
parametrów konstrukcyjnych na trajektorię ruchu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym”; promotor:
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK; recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW
(AMW w Gdyni), dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK (PK); 8 V 2019 r. Praca
wyróżniona.
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Wspomnienie
Andrzej Nowakowski
Mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski urodził się
1 marca 1933 r. w Łodzi. Studia odbył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Przez wiele dziesięcioleci był dydaktykiem
związanym najpierw z Katedrą Historii Architektury i Urbanistyki, a potem z Instytutem
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.
Uzyskawszy szybko uprawnienia projektowe, mógł działać na wielu polach jako architekt. Uczestniczył zarówno w projektach
studialnych, jak i realizacyjnych. Był współautorem wielu dokumentacji projektowych:
m.in. „Studium historyczno-urbanistycznego
miasta Głogowa Małopolskiego” czy dotyczących inwentaryzacji zamków w Czorsztynie i Niedzicy, projektu wnętrz Muzeum
Zagłębia Siarkowego w Baranowie Sandomierskim, adaptacji zabytkowego dworu

w Janowicach na Dom Pracy Twórczej PK czy
projektu urbanistyczno-konserwatorskiego
dzielnicy Al-Kazimijja w Bagdadzie.

W ramach działalności naukowej Andrzej Nowakowski prowadził wieloletnie
badania związane z pomnikami. Ich częścią były rozważania nad usytuowaniem
pomników w krajobrazie Krakowa czy też
współautorstwo artykułów dotyczących
analizy i systematyki grobów i pomników
cmentarnych na krakowskim cmentarzu
Rakowickim. Jednym z ostatnich osiągnięć,
stanowiącym niejako zwieńczenie dokonań
naukowych Andrzeja Nowakowskiego, jest
książka „Jak czytać architekturę”, wydana
wspólnie z prof. Andrzejem Basistą w 2012 r.
Andrzej Nowakowski zmarł 31 stycznia
2019 r. Został pochowany na cmentarzu
Rakowickim 7 lutego 2019 r.

Jan Schubert, Łukasz Stożek

*

Imponował niebywałą
umiejętnością rysowania
Prawie przez pięćdziesiąt lat pan magister
inżynier architekt Andrzej Nowakowski
uczył historii architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków. Pracę nauczyciela akademickiego rozpoczął już jako wyróżniający się student, a kontynuował ją również po przejściu na emeryturę, także w innych szkołach
architektury, jako człowiek cieszący się
powszechnym autorytetem i uznaniem
środowiska akademickiego, zarówno wykładowców, jak i studentów architektury.
Prowadził wykłady i ćwiczenia, egzaminował, przygotowywał skrypty dla studentów. Uczył także rysunku odręcznego.
Obydwa przedmioty zaczynały się na
pierwszym roku studiów i trwały kilka semestrów. Poznawali go wszyscy krakowscy
studenci architektury już na samym początku swoich studiów. Tym samym znali go
wszyscy absolwenci Wydziału Architektury
i pamiętają go niemal wszyscy obecni pracownicy Wydziału. Społeczność akademicka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wyraża wielki smutek z powodu
odejścia pana Andrzeja Nowakowskiego.
Pan Andrzej Nowakowski przekazywał
wiedzę o historycznej konstrukcji, funkcji
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i formie budynków z różnych epok. Robił
to doskonale. Ale uczył też czegoś więcej,
czego zwykle nie ma w programach nauczania. Uczył dokładności i staranności,
dbałości o związek rysunku i słowa. Uczył
również — w najlepszy możliwy sposób,
bo własnym przykładem — codziennej
uprzejmości, skromności i uśmiechu.
W pierwszej kolejności imponował niebywałą umiejętnością rysowania. To było
widoczne natychmiast — już po kilku minutach obecności na jego zajęciach — chociaż
rysował spokojnie i bez pośpiechu. W drugiej
kolejności imponował wielką wiedzą o omawianych dziełach architektury i umiejętnością przekazywania tej wiedzy. Dostrzeżenie tego zajmowało niewiele więcej czasu
— było możliwe już w trakcie jednych zajęć.
W trzeciej kolejności — imponował wiedzą

ogólną o każdej epoce historycznej, jej kulturze i twórcach. Zawsze służył odpowiedziami
na pytania wszystkich, którzy tej wiedzy poszukiwali, zawsze miał czas dla studentów.
Przywołam dwa wspomnienia. Sala
numer 2, na II piętrze, jesień 1983 r., zajęcia
z historii architektury powszechnej, starożytnej. W zależności od fazy rysunku pan
Andrzej Nowakowski stoi lub wręcz uwija
się przy wielkiej tablicy, zajmującej całą szerokość ściany za katedrą. Rysuje kolumny:
dorycką, jońską, koryncką. Objaśnia. Pełna
precyzja. Precyzja kreski i słowa. Kolejne ćwiczenia. Architektura starożytnego Rzymu.
Na tablicy powstają rzuty i przekroje domów,
świątyń i innych budowli. Robi się coraz
ciekawiej i coraz trudniej. Pojawia się teatr
rzymski — i wreszcie — amfiteatr w widoku
perspektywicznym z lotu ptaka. Arcytrudny

Centrum Manggha. Rys.: Andrzej Nowakowski
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Nowakowski pozostał dla mnie wzorem
nauczyciela akademickiego. Pracowaliśmy
w jednym instytucie, w różnych zespołach,
w sąsiadujących pokojach. Czasem prosiłem go lub jego współpracowników o cenne
metodyczno-dydaktyczne porady. Pytałem go też o opinię na temat nowych
książek dotyczących historii architektury.
Zawsze je „już” znał i zawsze potrafił obiektywnie ocenić — odnosząc się do ich mocniejszych stron lub też — z wielkim taktem
— do stron słabszych. Na jego fachowej
opinii można było polegać absolutnie.
I przytoczę jeszcze jedno wspomnienie,
niedawne. Odkąd kilkanaście lat temu pan
Andrzej Nowakowski przeszedł na emeryturę i nie widywaliśmy się już na uczelni,
pozwalałem sobie składać mu życzenia
świąteczne w rozmowach telefonicznych,
a częściej esemesami, na które szybko
udzielał odpowiedzi. Były one ciepłe i zarazem oryginalne. Ostatni raz nastąpiło to
w świąteczną wigilię, półtora miesiąca

temu. Popatrzyłem wczoraj znów w swój telefon: „Drogi Panie Macieju! Jest Pan wzruszający z tą pamięcią o staruszku. Bardzo
dziękuję i serdecznie życzę radosnych świąt
i szczęśliwego życia w nadchodzącym roku.
Dobrego zdrowia! A los niech się do pana
uśmiecha od ucha do ucha”.
Drogi Panie Andrzeju! Drogi Mistrzu!
Los pięknie uśmiechnął się do mnie
trzydzieści pięć lat temu, kiedy pozwolił mi
zostać pana uczniem. Tak jak — wcześniej
i później — ten los uśmiechał się setki razy
do adeptów architektury, tych, którym
dane było spotkać i poznać pana profesora
Andrzeja Nowakowskiego — znakomitego
nauczyciela i życzliwego człowieka.

Maria Bodnar, dr inż., emerytowany nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Lądowej PK — zmarła 11 marca 2019 r.,
miała 78 lat.

Szkołą Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz
Instytutem Wzornictwa Przemysłowego
w Warszawie — zmarł 8 lutego 2019 r., miał
87 lat.

Kazimierz Cimochowicz, dr inż., specjalista w zakresie wentylacji, klimatyzacji, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, pracownik Wydziału Inżynierii
Środowiska PK w latach 1977–1991, wieloletni wiceprezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych; w czasie
II wojny światowej żołnierz AK, odznaczony Krzyżem Walecznych — zmarł
14 lutego 2019 r., miał 92 lata.

Władysław Hejmo, prof. dr hab. inż., specjalista w zakresie automatyki i robotyki,
wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK, prorektor PK w latach 1987–1990, dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki w latach 1991–1992, dyrektor Instytutu
Automatyki w latach 1992–1995, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw PK w latach 1987–1990 — zmarł
13 grudnia 2018 r., miał 89 lat.

Bonawentura Maciej Pawlicki, prof.
dr hab. inż. arch., specjalista w zakresie
architektury, urbanistyki, historii architektury i konserwacji zabytków; absolwent,
a następnie długoletni wychowawca
kolejnych pokoleń architektów i konserwatorów wykształconych na PK, były
zastępca dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków oraz
kierownik Zakładu Studiów i Badań Konserwatorskich na Wydziale Architektury
PK — zmarł 29 kwietnia 2019 r., miał 85 lat.

Aleksander Franta, dr inż. arch., absolwent Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej, związany przez całe życie zawodowe ze Śląskiem, autor wielu
obiektów architektonicznych ważnych
dla Katowic i innych miast regionu —
zmarł 1 maja 2019 r., miał 94 lata.

Adam Kozak, dr, emerytowany nauczyciel
akademicki w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK — zmarł 6 listopada 2018 r., miał 82 lata.

konstrukcyjnie szkic wyłania się w ciągu kilkudziesięciu sekund! Na sali słychać szmer
podziwu i niedowierzania. Takie rysowanie
w takim czasie wydaje się niemożliwe nawet
w komfortowych warunkach na poziomej
ławce, ale przecież jest! Na czarnej, nierównej, rozchybotanej tablicy wszystko się zgadza do ostatniej kreski czy wręcz okruszka
białej kredy — każda linia prosta bądź krzywa trafia dokładnie tam, gdzie powinna.
I drugie wspomnienie. Przychodzi
czas sprawdzenia naszej wiedzy. Egzamin
pisemno-rysunkowy. Wszyscy studenci
skupieni, cisza na sali, nagle gdzieś słychać
charakterystyczny lekki szelest. Pan Andrzej
Nowakowski nie wskazuje na nikogo, do nikogo nie podchodzi. Spokojnie mówi: „Ściągi na kalce, skądinąd praktyczne, niełatwo
ukryć”. Szelest ustaje, ściągi — nie tylko te
na kalce — znikają bezpowrotnie, pracowita cisza trwa już do końca egzaminu.
Kiedy skończyłem studia i rozpocząłem pracę na uczelni, pan Andrzej

Maciej Motak
Tekst wygłoszony 7 lutego 2019 r. w trakcie uroczystości żałobnej na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
Tytuł pochodzi od redakcji.

Odeszli

Jerzy Ginalski, prof. dr hab., projektant i dydaktyk, inicjator powstania kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK; związany także
z ASP w Krakowie, ASP w Łodzi, Wyższą

www.nasza.pk.edu.pl

Roman Skowron, prof., artysta grafik,
wieloletni pedagog na Wydziale Architektury PK, w ASP w Krakowie oraz w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach — zmarł
20 stycznia 2019 r., miał 81 lat.

Jerzy Lachowicz, mgr inż., były wieloletni
dyrektor administracyjny PK — zmarł 5 lutego 2019 r., miał 83 lata.

Otmar Vogt, dr hab. inż. arch., prof.
PK, specjalista w dziedzinie geometrii wykreślnej, długoletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury PK, były kierownik Zakładu Geometrii Wykreślnej — zmarł 4 października
2018 r., miał 79 lat.

Olga Michnowska, emerytowany pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
PK — zmarła 31 sierpnia 2018 r., miała 87 lat.

Jadwiga Weiss, dr, wieloletni wykładowca w Instytucie Matematyki PK — zmarła
29 kwietnia 2019 r., miała 86 lat.

Nasza Politechnika nr 6 (190) czerwiec 2019

15

INFORMACJE

Z troską o jakość usług edukacyjnych
Rozmowa z dr. inż. Jerzym R. Jaworowskim — prodziekanem Wydziału Fizyki,
Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Na początku października w strukturze Politechniki Krakowskiej rozpocznie
działalność Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Jakie przesłanki zadecydowały o jego utworzeniu?
Na Politechnice Krakowskiej 36 pracowników wskazało informatykę techniczną
i telekomunikację jako uprawianą przez
siebie dyscyplinę naukową. Jak wiadomo,
zgodnie z nowymi zasadami, do utworzenia na uczelni dyscypliny, która będzie
poddawana ewaluacji, wymaganych jest
12 osób. Mamy więc mocny potencjał w zakresie dyscypliny informatyka techniczna
i telekomunikacja. Potencjał ten dotyczy
głównie informatyki, bo w tej dyscyplinie
pracownicy deklarujący informatykę techniczną prowadzą badania i publikują. Uzupełnienie kompetencji w obszarze telekomunikacji będziemy więc traktować jako
szansę dalszego rozwoju wydziału.
Jak pod względem organizacyjnym będzie wyglądało powołanie do życia nowego wydziału? Z jakich jednostek będzie się on składał?
Na Wydział Informatyki i Telekomunikacji
złożą się przede wszystkim dwa związane
bezpośrednio z informatyką instytuty, które

wzmocnienie kadrowe Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Swoją rolę postrzegam jako misję doprowadzenia w okresie
przejściowym do dobrego punktu startu
dla kolejnego dziekana, który zostanie powołany zgodnie z nową ustawą i zasadami przyjętymi w nowym statucie uczelni.
Chodzi o to, aby doprowadzić do powstania stabilnego, dobrze zorganizowanego
wydziału, który będzie miał podstawy do
normalnego rozwoju.

będą stanowić trzon wydziału — Instytut
Informatyki i Instytut Teleinformatyki. Ponadto w skład wydziału wejdzie też Instytut Matematyki. Wprawdzie matematyka
nie będzie na PK w najbliższym czasie dziedziną ewaluowaną, ale ma duży potencjał
i po wzmocnieniu może się nią stać.
Dostosowując funkcjonowanie PK do wymagań nowej ustawy, przyjęto jednak zasadę: jeden wydział — jedna ewaluowana dyscyplina naukowa.
Chcemy kontynuować kształcenie w zakresie matematyki na poziomie akademickim i nie można
wykluczyć, że będziemy mogli
z czasem zgłosić matematykę do
ewaluowania. Wtedy Wydział Informatyki i Telekomunikacji stałby się
na PK pierwszym wydziałem, który
ma dwie ewaluowane dyscypliny
— wiodącą informatykę i dodatkową matematykę. To, oczywiście,
kwestia dalszej przyszłości.
Czy nie obawia się Pan, że podzielenie sił obecnego Wydziału
Fizyki, Matematyki i Informatyki
może wpłynąć negatywnie na
możliwości nowych wydziałów?
Traktuję nową sytuację jako szansę. Bierzemy pod uwagę m.in.
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A gdzie wydział będzie miał swoją siedzibę?
W tej chwili wszystkie katedry, mające
wejść w skład tworzonego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, znajdują się na
terenie kampusu przy ul. Warszawskiej,
aczkolwiek w różnych jego miejscach. Instytut Informatyki mieści się w budynku
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Teleinformatyki jest w budynku „Houston”, Instytut Matematyki ma pomieszczenia na górnych piętrach Wydziału
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
Czy jest szansa skupienia ich w jednym
miejscu?
Raczej nie. Wszyscy wiemy, jakie kłopoty lokalowe ma uczelnia. Problemem jest
też lokalizacja administracji wydziału,
która pracuje obecnie w budynku przy
ul. Podchorążych. Jednym z zadań, które
sobie postawiłem, jest doprowadzenie do
umieszczenia dziekanatu Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej. Chodzi o to, żeby studenci, którzy
będą skupieni głównie przy ul. Warszawskiej, nie musieli ciągle jeździć na ul. Podchorążych. Dbałość o wygodę studenta
to jeden z elementów składających się na
jakość świadczonych usług edukacyjnych.
Na czym będzie polegać specyfika Wydziału Informatyki i Telekomunikacji?
W zakresie dydaktyki kontynuowane będzie kształcenie na kierunku informatyka
w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, zarówno pierwszego,
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jak i drugiego stopnia. Na drugim stopniu
prowadzimy zajęcia na specjalnościach
o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jak
Data Science, przetwarzanie masowych
danych w związku z internetem rzeczy czy
analityka danych.
Z rozpoczęciem działalności przez
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zbiegnie się uruchomienie studiów
w zakresie cyberbezpieczeństwa, które
właśnie dołączyliśmy do naszej oferty.
Pierwszy nabór na tę specjalność odbędzie się w tym roku w lecie. Równocześnie
nadal odbywać się będzie kształcenie na
kierunku matematyka na studiach stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia,
o charakterze ogólnoakademickim. Być
może w przyszłości spróbujemy utworzyć
kierunek praktyczny.
A jak będzie się przedstawiać działalność
wydziału z punktu widzenia badań naukowych?
Dyscypliną, na której wydział będzie opierać swoją działalność, a więc dyscypliną
podlegającą ewaluacji, jest informatyka
techniczna i telekomunikacja. Musimy
skupić się na intensyfikacji badań w tym
zakresie. Zależeć nam będzie na zwiększeniu dorobku publikacyjnego w najlepiej
punktowanych czasopismach, jakkolwiek
obecnie nie jest z tym źle. Niewątpliwie
pewną trudność stanowić będzie stosunkowo mała liczebnie grupa samodzielnych pracowników, którzy są w stanie kierować rozwojem naszej kadry; którzy są
w stanie prowadzić młodych ludzi szybko
do doktoratu, a następnie kierować dalszą
ścieżką prowadzącą do habilitacji.

Jak przedstawiają się perspektywy rozwiązania tego problemu?
Jest już jedna habilitacja zatwierdzona
i trzy, że tak powiem, „w drodze”. W ciągu
kilku miesięcy osoby te powinny otrzymać
stopień doktora habilitowanego. Z tych
trzech osób dwie są bezpośrednio związane z informatyką, a rozprawa trzeciej, choć
jest z zakresu architektury, to dotyczy grafiki komputerowej i multimediów. Nastąpi
więc znaczne wzmocnienie wydziału.
Ważne jest też to, że istnieje szansa
zmiany pokoleniowej. Samodzielnymi
pracownikami naukowymi staną się ludzie
z własną wizją rozwoju dyscypliny i rozwoju naukowego młodszych kolegów.
To ważne ze względu na brak możliwości
pozyskania w tej dyscyplinie kadry z zewnątrz. Wiadomo: informatycy mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia

w gospodarce i otrzymania konkurencyjnego wynagrodzenia. Szansę zatrzymania tych, którzy są dziś na uczelni, postrzegam w zdecydowanym zintensyfikowaniu
działań związanych z walką o projekty zewnętrzne. Umożliwiają one powiększanie
puli wynagrodzeń, pozwalają premiować
ludzi, którzy aktywnie chcą się rozwijać
i trwale wiążą swoją przyszłość z uczelnią.
Projekty zewnętrzne wspierają w naturalny sposób tworzenie grup badawczych,
a w konsekwencji ułatwiają dochodzenie
do doktoratu, nie mówiąc o habilitacji.
A zatem otwierają się interesujące perspektywy.
Istnieje duża szansa, że opierając się na młodej
kadrze, będzie można intensyfikować badania naukowe i walczyć o granty. Będziemy też
pozyskiwać nową kadrę, najczęściej spośród
naszych wychowanków. Przychodzą
do nas także ludzie kończący studia na
innych uczelniach, co stanowi dobry
prognostyk na przyszłość.
Jak postrzega Pan miejsce Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na tle całej uczelni?
Z punktu widzenia każdej uczelni technicznej wydział związany
z nowymi technologiami, a takim
ma być Wydział Informatyki i Telekomunikacji, jest wydziałem istotnym. Istnienie takiego wydziału
jest wręcz niezbędne dla przyszłości uczelni w świecie szybko rozwijających się technologii.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Lesław Peters
Zdjęcia: Jan Zych
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Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Nasi goście jeździli tramwajem
i bolidem w Rynku Głównym
To już dziewiętnasta odsłona Festiwalu Nauki i Sztuki, wydarzenia, w którym Politechnika Krakowska, jako współorganizator, ma
co roku znaczący udział. Rola głównego organizatora imprezy przypadła w tym roku
Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, a spotkania festiwalowe trwały od
16 do 18 maja.
Patronem festiwalu obwołano Eugeniusza Kwiatkowskiego — związanego
z Krakowem wybitnego działacza gospodarczego, inicjatora polityki uprzemysłowienia Polski w w okresie międzywojennym. Pod hasłem „Przyszłość w nauce.
Nauka w przyszłości” krakowskie szkoły
wyższe i instytuty naukowe starały się
przekonać gości festiwalu, szczególnie
tych najmłodszych, że nauka nie jest taka
straszna jak ją niekiedy malują.
Do miasteczka namiotowego, rozstawionego na płycie Rynku Głównego,
zawitali w dniu otwarcia festiwalu rektor
PK prof. Jan Kazior i prorektor prof. Tadeusz
Tatara. Gościem imprezy był wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Po oficjalnym otwarciu festiwalu odwiedził namioty i zapoznał się
m.in. z prezentacjami przygotowanymi

W namiocie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki wicepremier Jarosław Gowin
dowiedział się, że najważniejszą z nauk jest fizyka

przez pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.
W namiotach Politechniki w ciągu trzech
festiwalowych dni wiele się działo. Do stanowisk cieszących się największym zainteresowaniem należały te, na których ustawiono
symulatory jazdy. W ten sposób tylko dzięki

Rektor Jan Kazior przy pulpicie symulatora jazdy tramwajem
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PK można było na płycie Rynku Głównego
przejechać się tramwajem — i to w roli motorniczego. Sprawił to symulator prezentowany przez Wydział Mechaniczny. Program
symulatora odtwarzał niektóre prawdziwe
miejsca w Krakowie, jak rejon wiaduktu na
Grzegórzkach, pętla kurdwanowska, fragment tunelu czy okolice Dworca Głównego.
Mgr inż. Tymoteusz Rasiński z Instytutu Pojazdów Szynowych tłumaczył, jak obsługuje
się pulpit sterowniczy tramwaju.
Innego rodzaju wrażeń można było doświadczyć, siadając za kierownicą symulatora
bolidu elektrycznego, pojazdu, który aktualnie buduje działające przy Wydziale Mechanicznym Koło Naukowe PK MechPower. Od
związanego z kołem Mikołaja Markiewicza,
studenta na Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej, dowiedzieliśmy się, że grupa
zamierza przygotować pojazd na przyszłoroczne zawody Formuły Student. Natomiast
już na swoim macierzystym wydziale Mikołaj
Markiewicz pokazywał coś prostszego: jak
można programować lampę samochodową,
wykonaną w technologii LED, aby np. samoczynnie przygasała na widok auta nadjeżdżającego z przeciwka.
Pokrewnych zagadnień dotyczyły
prezentacje przygotowane przez Wydział
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Inżynierii Lądowej. W namiocie WIL czekała
łamigłówka w postaci miniparkingu zastawionego modelami samochodów. Student
Kamil Drozd z działającego na wydziale Koła
Naukowego Konstrukcji Mostowych przedstawiał makiety mostów. A mgr inż. Jolanta
Gintowt z Instytutu Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych chwaliła dzieci, które świetnie
sobie radziły z modelem prawdziwego budynku, wznoszonego obecnie w systemie
3M. Wspomniała chłopczyka, który odwiedził stoisko w roku ubiegłym i nadal pamiętał usłyszaną wtedy informację, że połączenie dachów, mających spady w różnych
kierunkach, nazywane jest koszem. — Mam
nadzieję, że zostanie inżynierem — mówiła
Jolanta Gintowt.
Poglądową lekcję, jak ryzykowne jest
zabetonowywanie miast kosztem obszarów
zielonych, można było zobaczyć w namiocie
Wydziału Inżynierii Środowiska. Na specjalnie przygotowanej makiecie mgr inż. Beata
Baziak z Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej pokazywała skutek takiej polityki budowlanej: powódź w miasteczku! I przedstawiała sposoby radzenia sobie z problemem.
Z innym podejściem do problemu zabudowy miast można było się spotkać
w namiocie Wydziału Architektury. Na dzieci
czekały tu klocki służące do zabawy w formowanie przestrzeni urbanistycznej. Kto wie,
być może z gości tego stoiska za dwadzieścia, trzydzieści lat wyrosną znani architekci.
Wśród wielu prezentacji Wydziału Mechanicznego znalazła się sztuczna dłoń
z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Wyposażona w jedenaście silników poruszała się prawie tak jak
prawdziwa kończyna, a student Michał
Żądło wyjaśniał, że dzięki zainstalowanym w niej czujnikom możliwe jest też
chwytanie przedmiotów i manipulowanie
nimi. Ambicją twórców jest zastosowanie

mechanizmu jako protezy amputowanej dłoni.
Duże wrażenie robił robot kroczący o sześciu
nogach, gdyż można go
użyć tam, gdzie nie dotrą pojazdy na kołach.
Zasady zagęszczania
materiałów sypkich pokazywał z kolei mgr inż. Szymon Gądek z Instytutu Inżynierii Materiałowej. Do
prezentacji w namiocie
Wydziału Mechanicznego używano kawy, której Beata Baziak (z prawej) poglądowo tłumaczyła zgubne skutki
nadawano postać ele- betonowania miast
ganckich pastylek. Prezentowana metoda na skalę przemysłową
Samo słońce niechętnie jednak wychylało
wykorzystywana jest w metalurgii proszków,
się zza chmur, co utrudniało dr. Sławomirodo produkcji różnych części dla branży mowi Stachniewiczowi z Instytutu Fizyki protoryzacyjnej.
wadzenie pokazów plam naszej gwiazdy
Podobnie jak w latach poprzednich
centralnej. Przez przygotowany teleskop
duża część pokazów i zajęć warsztatowych
można jednak było zobaczyć inną gwiazdę.
adresowana była do dzieci. To właśnie
W dzień? Jak to możliwe? Możliwe, bo była to
głównie dla nich w namiocie Wydziału
gwiazda wieńcząca iglicę wieży ratuszowej
Inżynierii i Technologii Chemicznej przy(dla oka nieuzbrojonego w sprzęt optyczny
gotowano serię atrakcyjnych prezentacji,
trudna do dostrzeżenia).
chwilami przypominających sztuki maWnętrza namiotów Politechniki Kragiczne. Pod okiem dr. inż. Sylwestra Żelazkowskiej zdobiły dzieła sztuki epoki komnego dzieci mogły też samodzielnie wyputerowej — obrazy fraktalne, wygenerotwarzać kosmetyki: pomadki, błyszczki,
wane przez fotografika Jana Zycha. O tym,
kremy, szampony, mydła.
że sztuka rysunku odręcznego jednak nie
Na festiwalu nawet matematyka nie buzanikła, można było się przekonać, patrząc
dziła lęku. W namiocie Wydziału Fizyki, Mana studentki architektury, gdy zasiadły
tematyki i Informatyki maluchy zaznajamiały
obok wydziałowego namiotu, by w swych
się z teorią węzłów. Zamiast skomplikowaszkicownikach odtworzyć jeden z najponych wzorów używano gumek formowapularniejszych krakowskich motywów —
nych w bransoletki. Studentka matematyki
kościół Mariacki.
Kinga Głąbińska i jej koledzy proponowali
(ps)
też najmłodszym gościom zadania polegaZdjęcia: Jan Zych
jące na kojarzeniu obrazków i oswajali z matematyką, malując na buziach figury geometryczne lub kształty całek. Starsze dzieci
mogły pograć w pylos —
Teleskop przyciągnął krakowskiego poetę Jacka Lubarta- skrzyżowanie warcabów
-Krzysicę; na pierwszym planie Sławomir Stachniewicz
i szachów z grą w kółko
i krzyżyk.
W namiocie tego samego wydziału dr inż.
Andrzej Osak z Instytutu
Fizyki prezentował lewitację materiału nadprzewodzącego oraz przemiany
energii — uzyskując ze
słonecznej, zamienionej
na elektryczną, tlen i wodór (w wyniku elektrolizy)
do ogniwa paliwowego,
zdolnego napędzać silnik.
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Finał konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

Radość w VII LO w Krakowie
Dwa miejsca na podium, w tym zwycięski laur, wywalczyły uczennice VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej
w Krakowie w tegorocznym konkursie „Tadeusz Kościuszko — Inżynier i Żołnierz”.
Sukces jest tym bardziej zasłużony, że
uczniowie VII LO niejednokrotnie zajmowali wysokie miejsca w poprzednich
edycjach konkursu. Dopiero teraz jednak
przyszła wygrana. Dokonała tego Martyna
Miśkiewicz podczas finałowych zawodów,
które odbyły się 26 kwietnia 2019 r.
Drugie miejsce wywalczyła Paulina
Młynarska (studentka Politechniki Krakowskiej), a trzecie zdobyła Natalia Rerak
z VII LO w Krakowie. Warto odnotować, że
w finale wzięły udział osoby z różnych stron
Polski — z Poznania (student Politechniki Poznańskiej i student Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu), Gdyni (uczennica
IX LO) i Koniecpola (uczeń Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych).
To była już ósma edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o patronie Politechniki Krakowskiej. Do udziału w konkursie, adresowanym do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów, zgłosiło się prawie trzysta osób. Rozgrywkę
finałową poprzedził test wiedzy on-line,
test, który odbył się 4 kwietnia. Pozwolił on wyłonić dziesięcioro finalistów
(pięcioro uczniów i pięcioro studentów).
Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło
dziewięcioro osób (jedna nie mogła przybyć z powodów osobistych). Na każdego
zawodnika czekało dwadzieścia pytań,
a na udzielenie odpowiedzi było piętnaście sekund.

Zawodnicy w pełnej gotowości przed rozgrywką finałową

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Wydział Architektury PK), gen. bryg. rez. dr Bogdan
Tworkowski, mgr Piotr Kapusta (Muzeum
Krakowa), mgr Robert Springwald (Fundacja
im. Tadeusza Kościuszki, wiceprezes).
Na zdobywczynie pierwszych trzech
miejsc czekały wartościowe nagrody. Ponadto zwyciężczyni przysługuje pięćdziesiąt dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, gdyby zdecydowała się
ubiegać o indeks PK.
Zawodników oraz towarzyszących im
opiekunów i przyjaciół powitał w murach
Politechniki Krakowskiej prorektor Marek
Stanuszek. Imprezę prowadził i pytania
zadawał Bartłomiej Krystyński z Działu Promocji PK. Konkurs odbył się pod patronatem rektora PK prof. Jana Kaziora.

Tu czuwano nad prawidłowym przebiegiem finału konkursu. Na pierwszym planie: Dorota
Waligóra, Joanna Skowrońska, Marcin Tekieli; przy pulpicie Bartłomiej Krystyński

Zwyciężczyni Martyna Miśkiewicz mierzy
jeszcze wyżej?

20

Martyna Miśkiewicz dość szybko wysunęła się na czoło stawki i utrzymała tę
pozycję do końca zawodów. Wykazała się
imponującym zasobem wiadomości o Tadeuszu Kościuszce i jego czasach. Jest uczennicą drugiej klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Po zawodach mówiła, że miała
świetnych nauczycieli historii od szkoły podstawowej. Historia ją pasjonowała, a szczególnie czasy Kościuszki. Grzegorz Tobola, nauczyciel historii w VII LO w Krakowie, podkreślał, że
Martyna przygotowywała się do konkursu
z prawdziwą pasją. Dodajmy, że Politechnikę
Krakowską łączy z VII LO stała współpraca.
Wypowiedzi finalistów oceniała komisja
konkursowa, której przewodniczył prorektor PK dr hab. inż. Marek Stanuszek. W skład
komisji wchodzili: prof. Michał Baczkowski (Wydział Historyczny UJ), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Wydział Historyczny UJ),
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Rozstrzygnięto konkurs na mobilny pawilon

W nagrodę — realizacja projektu
Bardzo rzadko się zdarza, by studencki
projekt architektoniczny został skierowany do realizacji. Przed taką szansą stanęło
troje młodych ludzi z Wydziału Architektury PK. To laureaci konkursu „Efemeryda
2019” dotyczącego opracowania koncepcji
mobilnego pawilonu wielofunkcyjnego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
odbyło się 8 kwietnia 2019 r.
Konkurs
został
zorganizowany
przez Zakład Architektury Elementarnej
WA PK we współpracy z Wawel Service,
firmą deweloperską, która wspiera różnego rodzaju pożyteczne społecznie inicjatywy, w tym przedsięwzięcia studenckie
i ekologiczne. W założeniach konkursu
przyjęto, że pawilon ma być parterowy,
z dopuszczalną antresolą, o powierzchni
całkowitej około 100 metrów kwadratowych Organizatorzy zaznaczyli, że istotne jest wykorzystanie proekologicznych
technologii, z którymi zapoznano studentów podczas specjalnie zorganizowanych
warsztatów.
Warunkiem było opracowanie obiektu
mobilnego, nadającego się do przewożenia na naczepach tirów, aby mógł pełnić różne funkcje w różnych miejscach,
np. jako przestrzeń sąsiedzka dla mieszkańców, biura wystawowe czy przestrzeń
dla studentów. Na pierwszą lokalizację
ruchomego pawilonu wybrano park pałacu królewskiego w Łobzowie, czyli teren Politechniki Krakowskiej. Przybyły na

Laureaci, jurorzy i organizatorzy konkursu

uroczystość ogłoszenia wyników Adrian
Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży Wawel
Service zadeklarował, że zwycięzcy konkursu będą uczestniczyć w projektowaniu
i realizacji budynku pawilonu.
O genezie konkursu dyrektor Adrian
Potoczek powiedział przedstawicielowi
redakcji „Naszej Politechniki”: — Dwa lata
temu odbył się konkurs dla studentów I roku
na pawilon użyteczności publicznej. Zainspirowała nas wówczas kreatywność młodych
ludzi. Studenci stworzyli bowiem piękne
rzeczy, prawdziwe dzieła sztuki. W wyniku
rozmów z dr. hab. inż. arch. Marcinem Charciarkiem doszliśmy do wniosku, że ogłosimy
Moment ogłoszenia wyników konkursu. Na zdjęciu (od lewej): większy konkurs —
Magdalena Kozień-Woźniak, Adrian Potoczek, Marcin Charciarek, konkurs realizatorski
Rafał Zawisza, Maciej Złowodzki
na pawilon dla ludzi
mieszkających na naszych osiedlach. Prace
konkursowe przeszły
najśmielsze oczekiwania. Są po prostu genialne. Widać w nich
otwartość młodych
umysłów. To warto
pielęgnować.
Do konkursu można było przystąpić
indywidualnie bądź
w zespołach dwulub trzyosobowych.
Udział wzięły wszystkie roczniki studentów
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Wydziału Architektury. Studenci zgłosili
23 prace. Wyboru najlepszych dokonało jury
pod przewodnictwem prof. Jacka Gyurkovicha, dziekana Wydziału Architektury PK.
Spośród 9 nominowanych najwyżej oceniono pracę zespołu w składzie: Maria Zimnoch, Mateusz Ryjak i Filip Sierak. Jury przyznało dwie równorzędne drugie nagrody,
które otrzymały zespoły: Dominik Pacholik
i Natalia Olchawa oraz Jakub Kubicki, Matylda Grzywacz i Maria Jaskiernia. Wyróżnienie przypadło w udziale Szymonowi
Albrychtowi, a następne dwa wyróżnienia
honorowe dostali Artur Gibas i Piotr Lewicki
(wspólnie) oraz Adrian Matuszewski.
Podczas uroczystości wręczenia nagród
kurator konkursu dr hab. inż. arch. Marcin
Charciarek przypomniał, że w świecie popularne są konkursy na pawilony, by wymienić
Serpentine Pavillon w Londynie czy pawilony wystaw światowych EXPO. Laureatów
przedstawiła dr hab. inż. arch. Magdalena
Kozień-Woźniak, prof. PK, sędzia referent
konkursu. Zasady konkursu przedstawiła
dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc.
Władze wydziału reprezentowali prodziekani — dr inż. arch. Katarzyna Łakomy
i dr inż. arch. Rafał Zawisza.
Ogłoszenie wyników konkursu połączone było z otwarciem wystawy pokonkursowej w Galerii „Kotłownia”. O wystawie
piszemy na s. 32.
(ps)

Zdjęcia: Jan Zych
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Piąta odsłona „Architektury w przestrzeni sztuk”

Niech wasza architektura
będzie zawsze sztuką
Małego jubileuszu doczekał się organizowany w najbardziej szacownej galerii
sztuki Krakowa cykl dorocznych prezentacji architektonicznych prac dyplomowych
absolwentów Politechniki Krakowskiej.
18 kwietnia otwarta została wystawa „Architektura w przestrzeni sztuk 2019” i po
raz piąty wizje wychowanków Wydziału
Architektury PK zagościły w Pałacu Sztuki.
Podczas wernisażu prezes Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Zbigniew Kazimierz Witek wyraził zadowolenie
z faktu, że TPSP może w swoich salach pokazywać osiągnięcia młodych polskich architektów. Kurator wystawy dr hab. inż. arch.
Małgorzata Mizia podkreśliła, jak ważne jest,
aby architektów postrzegano nie tylko jako
projektantów do wynajęcia, ale również jako
humanistów, artystów i mediatorów w rozwiązywaniu problemów urbanistycznych.
Do tego głosu nawiązał prodziekan
WA PK dr inż. arch. Rafał Zawisza, zwracając
się do autorów wystawionych projektów:
„Życzę państwu, aby wasza architektura
była zawsze sztuką”. W imieniu władz wydziału prodziekan dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy dziękowała osobom, których trud złożył się na powstanie wystawy
— w pierwszej kolejności kurator wystawy
i inspiratorce całego cyklu Małgorzacie
Mizi. W wernisażu uczestniczył wiceprezes
TPSP prof. Krzysztof Pałecki.
Podobnie jak w latach poprzednich, autorzy prac zadziwili szerokim wachlarzem
lokalizacji swych projektów i oryginalnością
proponowanych rozwiązań. Bodaj najbar-
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Otwarcie wystawy, od lewej: Krzysztof Pałecki, Małgorzata Mizia, Kazimierz Witek, Rafał
Zawisza, Katarzyna Łakomy

dziej niezwykle przedstawiał się projekt
antarktycznej, zdalnie kierowanej bazy naukowej z teleskopem terahercowym. Nie
mniej futurystycznie wyglądała wizja ultraszybkiej kolei hyperloop dla Bejrutu. Bliższych nam terenów dotyczył projekt fabryki
lawendy w miejscowości Tihany, w pobliżu
Balatonfüred, nad Balatonem.
Większość prac przedstawiała jednak
propozycje dla społeczności lokalnych Małopolski i sąsiednich regionów. Zobaczyliśmy projekt osiedla z parkiem technologicznym oraz adaptację budynku klasztoru
Franciszkanów na szkołę muzyczną — oba
rozwiązania dla Nowego Sącza. Dla Zakopanego zaprojektowano galerię sztuki współczesnej „Oksza”, dla Skały — dom kultury i rewitalizację pl. Konstytucji 3 Maja, dla Tychów
— rewitalizację centrum, a dla Częstochowy
— centrum wystawienniczo-konferencyjne. Realiów Rzeszowa dotyczył projekt konserwatorium muzycznego im.
Wojciecha Kilara. Melomanów
mogły zainteresować też pomysły na filharmonię w Nowej Hucie i salę koncertową
w Bejrucie.
I jeszcze Kraków. Stolicy
Małopolski dotyczyła koncepcja translokacji budynku zabytkowego atelier w ogrodzie
zakonu zmartwychwstańców
przy ul. Łobzowskiej. Na wy-
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stawie zobaczyliśmy też Planty Bieńczyckie
(z ogrodami wertykalnymi!) oraz pomysły
na rewitalizację terenów pokolejowych Bagry — Bieżanów i terenów nadrzecznych
doliny Wilgi. W Pałacu Sztuki znalazł się
również projekt nowego budynku dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej.
W zaproszeniu na wernisaż Małgorzata
Mizia i dziekan WA PK prof. Jacek Gyurkovich napisali, że wybierając prace na wystawę, kierowano się nie tylko ich wartością
merytoryczną, ale także: „urodą zapisu
graficznego płaskich przedstawień na planszach — aby podkreślić wartości artystyczne, będące udziałem każdego z projektów
(…)”. Na otwarcie wystawy przybyło licznie
grono krakowskich architektów.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Wyjazd naukowo-badawczy architektów WA PK do Libanu

„Architectural sustainability” — przewodnim
tematem wykładów
W ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, Libanie oraz Chile odbywać się będą warsztaty
i spotkania, których tematem przewodnim
jest architektura zrównoważonego rozwoju (architectural sustainability). Seria takich
wydarzeń została zaplanowana w związku
z realizowanym przez Wydział Architektury
PK oraz Szkołę Architektury i Projektowania
Libańsko-Amerykańskiego
Uniwersytetu
w Bejrucie projektem „E-mobility, Sustainable Materials and Technologies” — „Elektromobilność, zrównoważone technologie
i materiały” (EMMAT). Uczelnie przystąpiły
do niego w 2018 r. Projekt finansowany jest
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickich
Partnerstw Międzynarodowych, a efekty
kooperacji zostaną zaprezentowane na podsumowującej konferencji EMMAT’2020, organizowanej przez Politechnikę Krakowską.
Wykłady, które 27 marca tego roku wygłosili pracownicy Wydziału Architektury
PK na Libańsko-Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie zainaugurowały cykl seminariów. Dotyczyły one niektórych aspektów
projektowania w duchu zrównoważonego
rozwoju, zwłaszcza w kontekście specyficznych warunków geograficznych, ekonomicznych, kulturowych. I tak dr hab. inż. arch.
Kazimierz Butelski, prof. PK z Instytutu
Projektowania Architektonicznego PK na
przykładzie Chile zwrócił uwagę na znaczenie warunków geograficzno-klimatycznych
w pracy projektowej. Tajfuny, trzęsienia
ziemi, erupcje wulkanów, niedostępność
terenów górskich i rozbudowanej linii brzegowej, w połączeniu z surowym klimatem
— zarówno gorącym, jak i polarnym — powodują, że projektowanie w Chile można
określić jako ekstremalne. Te warunki środowiskowe — podkreślał K. Butelski — mogą
stać się jednak szansą na oryginalną i spełniającą potrzeby człowieka architekturę. Do
dzieł wysokiej jakości zaliczył „budowany
światłem” kościół benedyktynów w Les Condes i nowy budynek teatru BioBio — symbol odbudowy zniszczonego przez tsunami
w 2010 r. miasta Conception. Powstającą
w surowym krajobrazie zabudowę hotelową
w Puerto Natales (hotele Simple Patagonia
i Altiplanico), architekturę, która poprzez
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skromną formę i właściwą skalę nie staje się
ważniejsza niż pejzaż i czerpie ze wzorów tradycyjnego budownictwa Patagonii, wykorzystując naturalne materiały budowlane, zestawił z ultranowoczesnym hotelem Singular
Patagonia, powstałym w wyniku adaptacji
industrialnego obiektu pofabrycznego. Przykłady te przeczą współczesnym tendencjom
wznoszenia eleganckich i skonwencjonalizowanych obiektów, przeznaczonych dla turystów, a działania architektów, co podkreślił,
cechuje oryginalne podejście i odwoływanie
się do dziedzictwa kulturowego przeszłości.
Z kolei o walorach lokalizacji oraz zdrowotnych właściwościach materiałów naturalnych, wykorzystywanych w projektowaniu, mówił arch. Marcin Gierbienis, również
zatrudniony w Instytucie Projektowania
Architektonicznego PK. Na przykładzie zaprojektowanego wraz z D. Poklewskim-Koziełłem
budynku
edukacyjnego
w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo
wskazał na możliwości różnorodnego zastosowania drewna. Projektanci ograniczyli
ingerencję w krajobraz i zaproponowali jako
materiał konstrukcyjny panele wykonane
w innowacyjnej technologii prefabrykacji
CLT. Drewno laminowane krzyżowo stanowi
konstrukcję, ale również determinuje wygląd
wnętrz obiektu, poprawiając czynniki psychofizyczne i podnosząc komfort użytkowa-

nia. Technologia charakteryzuje się niskimi
kosztami budowy, szybkim czasem realizacji,
bardzo dobrymi parametrami termicznymi,
akustycznymi oraz — co szczególnie istotne
w kontekście zrównoważonego rozwoju —
niskim śladem węglowym.
Do niezwykle ważnego proekologicznego wątku całego projektu nawiązał swoim
wystąpieniem dr hab. inż. arch. Bogusław
Podhalański z Instytutu Projektowania Miast
i Regionów PK. Tematem była elektromobilność, alternatywne środki transportu
i „oddawanie” ulic pieszym. Wszystkie te zagadnienia są związane z urbanistyką i architekturą. Za przykład posłużył projekt współczesnego domu ze Stuttgartu, w Niemczech
z elektrycznymi pojazdami na wyposażeniu
— samochodem i rowerami, zasilanymi
przez system ogniw fotowoltaicznych.
*
Strony planują dalszą wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie wspólnego podejścia do projektowania i wykorzystania
w projektowaniu naturalnych materiałów
z odmiennych rejonów geograficznych.
Prace prowadzone będą równolegle na
Libańsko-Amerykańskim
Uniwersytecie
w Bejrucie i na Wydziale Architektury PK.
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Interdyscyplinarne Warsztaty „Nowa Przestrzeń”

W Galerii Przechodnia: przestrzenie publiczne
— bez hałasu i smogu?
Na oryginalny pomysł wpadli autorzy prac,
które powstały podczas dziesiątej edycji studenckich warsztatów „Nowa Przestrzeń”. By
dotrzeć ze swym przekazem do mieszkańców
Krakowa, prace projektowe, które dotyczyły
ważnego fragmentu miasta, zaprezentowali w Galerii Przechodnia AGH, wzdłuż ulicy
Reymonta w Krakowie. Liczyli, że kolorowe
plansze wzbudzą zainteresowanie tych, którzy udają się tą drogą co dzień do pracy albo
do szkoły... a nawet że zainspirują niektórych
do dyskusji. Projekty można było oglądać do
22 maja tego roku.
Interdyscyplinarne Warsztaty „Nowa
Przestrzeń” od lat organizowane są wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki
Krakowskiej, Wydział Architektury Wnętrz
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W cyklicznych spotkaniach biorą
udział przede wszystkim słuchacze tych
kilku krakowskich uczelni. Do dziesiątej
edycji, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, przystąpiła dodatkowo Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii
Górniczo-Hutniczej. To ważne, bo studenci
zawsze pracują w kilkuosobowych zespołach, w których reprezentowane są poszczególne dyscypliny naukowe, kluczowe, jeśli
idzie o rozwiązanie zadania projektowego.
Tym razem uczestniczący w warsztatach studenci pracowali nad nowym

Fot.: Jan Zych

wizerunkiem istotnej z punktu widzenia
komunikacji przestrzeni Krakowa — ulic
Wadowickiej i Zakopiańskiej, rozciągających się pomiędzy rondem Matecznego i pętlą tramwajową w Borku Fałęckim. — Temat tej edycji warsztatów nie był
przypadkowy. Zawarte jeszcze w ubiegłym
roku porozumienie o współpracy pomiędzy
uczelniami obejmowało również jednostkę
samorządową Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie. To właśnie ZZM zaproponował zagadnienie projektowe, oczekując od
młodych ludzi nowego spojrzenia na ulicę
Wadowicką i Zakopiańską, głównie pod kątem poprawy komfortu życia mieszkańców

Projekt alei Alsos, którą będzie można swobodnie przemierzać na całej długości bezkolizyjną ścieżką rowerową, pieszo, na rolkach. Ścieżka biegnie po przeciwległej stronie torów
tramwajowych. Wzdłuż alei znajdą się obiekty sportowe dostosowane do potrzeb mieszkańców, ich stopnia sprawności fizycznej i wieku (bieżnie, stoły do ping-ponga, place zabaw, boisko do siatkówki). Autorzy: Karolina Motak i Paulina Habura (ASP); Marta Bil i Sara
Słojewska (PK); Julia Idczak (AGH); Karol Piotrowski (UJ)
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okolicznych domów i osiedli — mówi
dr hab. Tomasz Kapecki z Instytutu Projektowania Architektonicznego na WA PK, inicjator i organizator warsztatów.
Głównymi problemami do rozwiązania
były hałas i zanieczyszczenie powietrza,
najbardziej uciążliwe czynniki rozwoju
cywilizacyjnego. Powstające w trakcie
warsztatów projekty z założenia miały być
wizjami przyszłości, więc autorzy przedstawili nowatorskie rozwiązania i sposoby walki z tymi dokuczliwymi zjawiskami,
występującymi przede wszystkim wzdłuż
arterii wylotowych z miasta. — Powstało
dziewięć różnych projektów, wspomaganych
wyobraźnią. Przedstawiają mały fragment
Krakowa, w jakim młodzi ludzie chcieliby żyć,
studiować, pracować, wychowywać swoje
dzieci, bez obaw o zdrowie swoje i swoich
najbliższych. Są to wizje przyszłości, ale także pomysły oparte częściowo na znanych
rozwiązaniach komunikacyjnych i urbanistycznych, poprawiających komfort zamieszkania. Są też i takie, których twórcy inspirowali się historią i kulturą tej części Krakowa
— podkreśla walory projektów Tomasz
Kapecki.
Warsztatom, jak zawsze, towarzyszyły
wykłady pracowników naukowych wymienionych uczelni. Toczyły się długie dyskusje
o sposobach i metodach kształtowania
miasta, zwłaszcza na temat zagrożeń,
jakie niesie niezrównoważony rozwój.
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W przygotowaniu są dwie monografie o hałasie w wielkim mieście. Pierwsza, dotycząca obcowania z dźwiękiem w przestrzeni
miasta, będzie opisywać dotychczasowe
osiągnięcia i działania planowane w walce
z hałasem, także od strony prawnej (czyli
rozporządzeń krajowych i unijnych). Autorzy
zamierzają przedstawić również analizę akustyki wnętrz. Trzeci wątek książki poświęcony będzie kreowaniu przestrzeni dźwiękiem,
tym problemem zajmują się laboratoria na
wielu uczelniach technicznych. Drugą z publikacji, której roboczy tytuł odnosi się do
przyszłości dźwięku w mieście, tworzą studenci, uczestnicy warsztatów. Zamierzają
się w niej zająć m.in. takimi sprawami, jak
percepcja dźwięku w mieście, współczynnik
spokoju, soundscape i mapa dźwiękowa.
Kolejne warsztaty z cyklu „Nowa Przestrzeń” są już zaplanowane, odbędą się w listo-

Autorzy projektu „Urban Freedom. Wolność w środku miasta” zaproponowali nowoczesny
środek transportu — podniebny tramwaj oraz przyjazne strefy, pełniące funkcję przystanków i miejsc spotkań. W ich konstrukcję zostanie wpleciona roślinność, stanowiąca cenny
filtr powietrza. Autorzy: Sylwia Gielata i Paulina Knapczyk (ASP), Dominika Godzisz (AGH),
Mikołaj Jabłoński i Joanna Juszkiewicz (UJ), Katarzyna Kozak i Weronika Miącz (PK)

padzie tego roku. Ich uczestnicy, wraz ze studentami z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, postarają się tym razem „oży-

wić” przestrzeń publiczną Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

(K. T.)

Świętowano pod hasłem: #biblioteka
Maj w Bibliotece PK oznacza Tydzień
Biblioteki. W tym roku świętowaliśmy
wspólnie z użytkownikami od 6 do
12 maja. Przygotowaliśmy wiele atrakcji,
zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak
i rozrywkowej. Na bibliotecznym profilu FB odbywały się konkursy z nagrodami w postaci wejściówek do instytucji
kulturalno-rozrywkowych. Całotygodniowej imprezie towarzyszyła 50-procentowa
obniżka opłat za przetrzymanie książek.
Ruszyły akcje „Bookcrossing” i „Podaruj
książkę”. Podczas tej drugiej prowadzono
zbiórkę książek dla dzieci i ich opiekunów,
przebywających na oddziałach dziecięcych Szpitala im. Stefana Żeromskiego
w Krakowie.
Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy emerytowanych pracowników Biblioteki. 7 maja na dziedzińcu PK odbył się
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piknik biblioteczny, któremu towarzyszyło Radio „Nowinki”. Smaczny
poczęstunek, konkursy z zakresu
wiedzy o zbiorach i usługach Biblioteki PK, cenne nagrody i dobra
muzyka, ładna pogoda przyciągnęły studentów i pracowników Politechniki.
W Czytelni Czasopism wraz
z Fundacją Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”
przygotowaliśmy Game Room,
w którym uczestnicy mogli spróbować sił
w grach sprzed dwudziestu lat oraz przejrzeć prasę komputerową z przełomu wieków. We środę, 8 maja w Czytelni Głównej
odbyły się warsztaty pisania pracy dyplomowej (omówione zostały najtrudniejsze
aspekty: wybór tematu, ocena stanu badań
i literatury na wybrany temat, narzędzia
przydatne w poszukiwaniu źródeł,
tworzenie bibliografii oraz zagadnienia związane z własnością intelektualną i jej wykorzystaniem). Od 8 do
10 maja w Czytelni Czasopism można
było oglądać wystawę zagranicznych
książek naukowych, a pracownicy
naukowi PK mogli zarekomendować
Bibliotece książki, które warto byłoby
zakupić. W trakcie Tygodnia Biblioteki PK odwiedziło nas wielu stałych

użytkowników. Pojawiły się także osoby,
które do tej pory nie przekroczyły progu
Biblioteki. Jesteśmy przekonani, że teraz
będą częściej naszymi gośćmi.
Kolejną okazją do wspólnego świętowania będzie rajd rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”. 15 czerwca krakowscy bibliotekarze wsiadają na rowery i wraz z czytelnikami pedałują na piknik. Start o godzinie 12.00 spod Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Krakowie (al. Focha 39).
Trasa rowerowa poprowadzi wzdłuż Wisły
do Tyńca (teren restauracji Tarasy Tynieckie), gdzie o godzinie 14.00 rozpocznie się
piknik. Do udziału w rajdzie zapraszamy
wszystkich, którzy chcą na dwóch kółkach
powitać lato!

(K. W.)
Zdjęcia: Ze zbiorów Biblioteki PK
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HR Excellence in Research — znakiem PK

Etyka w badaniach
DOROTA MARKIEWICZ-ROSZAK

Politechnika Krakowska od 2017 r. szczyci się wyróżnieniem Komisji Europejskiej
— HR Excellence in Research, przyznawanym europejskim instytucjom, które
aktywnie wdrażają zasady „Europejskiej
karty naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” — podstawowych dokumentów w strategii KE na rzecz zwiększania
atrakcyjności warunków pracy i rozwoju
kariery naukowców w Europie. Duży nacisk położono w nich na aspekt etyczny
pracy naukowej. Obowiązek przestrzegania zasad etycznych dotyczy zarówno
pracowników, jak i pracodawców, którzy powinni tworzyć środowisko pracy
sprzyjające ich realizacji.
Podstawowe wartości, którymi powinni się kierować pracownicy w swojej
codziennej działalności, określa „Kodeks
etyczny Politechniki Krakowskiej”. Są nimi:
prawda, godność, wolność i autonomia
nauki, odpowiedzialność i sprawiedliwość, tolerancja i pracowitość. Dodatkowo władze uczelni zachęcają również do
stosowania „Kodeksu etyki pracownika
naukowego PAN”, zawierającego katalog
dobrych praktyk w badaniach naukowych,
odnoszących się m.in. do zasad dotyczących postępowania z danymi naukowymi,
procedurami badawczymi, kwestiami autorstwa i publikowania wyników badań,
recenzowania i opiniowania, formowania
młodej kadry, relacji ze społeczeństwem
czy unikania konfliktów interesów.
Aby popularyzować zasady etyczne
na uczelni, podjęto wiele działań. Powstała
specjalna zakładka w Systemie Informacji
Publicznej poświęcona zagadnieniom etycznym. Są w niej dostępne „Kodeks etyczny Politechniki Krakowskiej” oraz „Kodeks etyczny
pracownika naukowego PAN” (zob.: https://
sip.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3201&Itemid=386). Realizując
granty badawcze, należy również pamiętać, by
przestrzegać zasad etycznych instytucji finansujących badania naukowe, grantodawców.
(Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci-rpk,157,hr- excellence-in-reserch-zagadnienia-etyczna-na-pk,1397.chtm).
Pisząc o zasadach etycznych, warto
wspomnieć o zasadzie niedyskryminacji
i równowadze płci. Uczelnia powinna zapewnić reprezentatywną równowagę płci na
każdym szczeblu kadry, w tym na poziomie
opiekunów naukowych i menedżerów. Służy temu polityka równych szans w rekrutacji
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i na kolejnych etapach kariery zawodowej,
jednak bez obniżania kryteriów jakości i kwalifikacji. PK wspiera te założenia, prowadząc
dodatkowo międzynarodowy projekt „Gender Euqality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO)”.
W takim duchu zorganizowano w marcu
tego roku, podczas XI konferencji z cyklu „Kobiety w Nauce i Biznesie”, dyskusję panelową
„Czy kariera w nauce i biznesie ma płeć?”,
moderowaną przez dr inż. Sabinę Puławską-Obiedowską z PK, realizatorkę projektu
GEECCO. Paneliści reprezentowali różne sektory nauki i biznesu oraz odmienne punkty
widzenia na zagadnienie równości płci —
np. istniejącego na uczelniach szklanego
sufitu i wyzwań w procesie rozwoju kariery, a także trudności w godzeniu różnych ról
społecznych. Uczestniczki dyskusji zgodziły
się, że w biznesowych środowiskach inżynierskich nadal istnieją stereotypy (np. dotyczące
tego, czy kobieta nadaje się do pracy na budowie), lecz za jedną z największych przeszkód
w rozwijaniu kariery uznały niewiarę we własne możliwości, deprecjonowanie własnych
osiągnięć, brak odwagi do podejmowania
nowych wyzwań, ale i wyrzuty sumienia, wywołane poczuciem nierealizowania powierzonych zadań na sto procent, szczególnie kiedy
trzeba godzić rolę menedżera i matki. Ważne
jest więc przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym kobiet, które chcą robić karierę; podnoszenie kwalifikacji; udział w programach
mentoringowych, ale i uświadomienie mężczyznom rangi problemu.
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Dzięki
dofinansowaniu
projektu
GEECCO z Programu Horyzont 2020 na
PK odbyły się w czerwcu kolejne szkolenia
dla społeczności akademickiej poświęcone tej tematyce — przede wszystkim
barierom w rozwoju kariery naukowej
(10 czerwca br.), aspektom równości płci
na uczelniach technicznych (11 czerwca)
i adresowane do kobiet-naukowców we
wczesnym i zaawansowanym stadium
rozwoju kariery (14 i 18 czerwca br.).
Mgr inż. Dorota Markiewicz-Roszak jest pracownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE CTT PK.
Uwagi na temat zagadnień etycznych i równości płci na PK można przekazywać pod adresem:
hraward@pk.edu.pl
Zainteresowani projektem GEECCO mogą
się kontaktować z dr inż. Sabiną Puławską-Obiedowską pod adresem: spulawska@pk.edu.pl.

Zasady etyczne
„Naukowcy powinni przestrzegać uznanych praktyk etycznych oraz fundamentalnych zasad
etycznych odnoszących się do dyscyplin, którymi się zajmują, a także norm etycznych ujętych
w krajowych, sektorowych lub instytucjonalnych kodeksach etyki”.
Zasada niedyskryminacji
„Grantodawcy i (lub) pracodawcy nie będą w jakikolwiek sposób dyskryminować naukowców ze
względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie,
orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz status społeczny
bądź materialny”.
Równowaga płci
„Grantodawcy i (lub) pracodawcy powinni stawiać sobie za cel zapewnienie reprezentatywnej
równowagi płci na każdym szczeblu kadry, w tym na poziomie opiekunów naukowych i menedżerów. Cel ten powinien zostać osiągnięty na podstawie polityki równych szans na etapie rekrutacji i kolejnych etapach kariery zawodowej, jednak bez obniżania kryteriów jakości i kwalifikacji.
W celu zapewnienia równego traktowania w komitetach do spraw doboru kadr i oceny kandydatów powinna istnieć odpowiednia równowaga płci”.
„Zalecenia KE z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie »Europejskiej karty naukowca« oraz »Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych«” [on-line]. Dostępny w Internecie:
<http://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/brochures>.
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Wartościowe, inspirujące i wciąż piękne
O europejskim dorobku naukowo-technicznym w zbiorach Biblioteki PK
AGNIESZKA GÓRSKA, ANNA KRAUS

N

owa wystawa, która
zagościła pod koniec
marca w Bibliotece
Politechniki Krakowskiej, została zorganizowana jako jedno z zadań prowadzonego przez Politechnikę Krakowską
i Akademię Górniczo-Hutniczą projektu
„Europejskie dziedzictwo techniczne —
upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku
informatycznym (EDT)”. Przedstawia
niewielki fragment zbiorów, które w ramach projektu udostępniono w całości
w cyberprzestrzeni. Publikacje wybrano
ze względu na ich unikatowy charakter,
przede wszystkim — treść. Zachowana
na kartach książek wiedza jest bowiem
zasobem niematerialnym dziedzictwa
kultury i techniki. Prezentowane na
wystawie książki ukazują rozwój myśli
naukowo-technicznej na przełomie wieków i stanowią cenną spuściznę przeszłości.
Kolekcja związana z projektem
EDT jest zróżnicowana tematycznie.
Obok najliczniej reprezentowanych
publikacji z zakresu nauk technicznych (głównie inżynieria wodna i lądowa oraz mechanika), matematyczno-przyrodniczych i architektury znajdziemy w niej literaturę piękną, krajoznawczą, a także opracowania z zakresu sztuki oraz historii.
Na
wystawie
zaprezentowano
62 książki, pochodzące z dwóch kolekcji — „Lwowiana” oraz „Druki polskie
i obce do 1918 r.” oraz 12 wielkoformatowych plansz, zawierających informacje
oraz materiał ilustracyjny. Poszczególne
pozycje zostały omówione w szerszym
kontekście historycznym, obrazującym
postęp i rozwój naukowo-techniczny
w obrębie danej dyscypliny wiedzy.
Przygotowano również informacje
dotyczące autorów publikacji, ich dorobku i najważniejszych osiągnięć naukowych, znaczenia dla rozwoju dziedzictwa kulturowego.
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Marmoryzowane krawędzie bloków książek. Papier marmoryzowany charakteryzuje się bogactwem wzorów. Przykładowe nazwy to: „pawie oko”, „hiszpańskie fale”, „ptasie skrzydła”, „rybie ogony”. W 2014 r. sztuka ebru została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Fot.: Agnieszka Górska

Powszechne, ilustrowane i...
wyjątkowe
Encyklopedie, słowniki, leksykony do
dzisiaj są podstawowym źródłem wiedzy.
Te z XIX w. można uznać za świadectwo
wiedzy, której często we współczesnych
wydaniach nie odnajdziemy. Nierzadko
zawierają biogramy zapomnianych osób
oraz definiują pojęcia, których współcześnie się nie stosuje. Ich forma, jak
i treść odzwierciedlają ducha minionych
epok. Wartość tych obszernych opracowań wynika również z faktu, że w ich

przygotowaniu brali udział wybitni intelektualiści i uczeni przełomu XIX i XX w.
Interesującym przykładem, eksponowanym na wystawie, jest największe
polskie wydawnictwo o charakterze encyklopedycznym doby zaborów, czyli
„Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana” (Warszawa, 1890–1912). Jej publikację przerwał wybuch I wojny światowej i dlatego z zaplanowanych 80 tomów
ukazało się tylko 55. W zbiorach Biblioteki PK znajdziemy 48 pozycji. Inne cenne
eksponaty, które również znalazły się na
wystawie, to dwa słowniki przekładowe
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sprzed ponad stu lat. Pierwszy to „Słownik języka esperanto” (Warszawa 1910),
a drugi — słownik języka hebrajskiego
„Neues hebräisches Wörterbuch (Stanisławów — Lwów 1912).

Podręczniki autorstwa noblistów
Znaczącą cześć kolekcji EDT stanowią
książki z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym z matematyki, fizyki i chemii. Znajdziemy tu
prace wielu cenionych matematyków,
również Polaków. Kilka z nich nalazło
swoje miejsce na wystawie. Na podstawie tych dzieł omówiono dokonania
i najważniejsze osiągnięcia m.in. Karla
Weierstrassa (1815–1897) oraz polskich
matematyków — Juliana Sochockiego
(1842–1927), Józefa Puzyny (1856–1919)
oraz Wacława Sierpińskiego (1882–1969).
Wśród prac z dziedziny fizyki i chemii
w kolekcji EDT można odnaleźć dzieła
uczonych, będących laureatami Nagrody Nobla, np. fizyka Maxa Plancka
(1858–1947) oraz fizyka i chemika Walthera Nernsta (1864–1941). W obrębie
chemii, a konkretnie mineralogii, ważne miejsce zajmuje pierwsze wydanie
podręcznika z tej dziedziny, autorstwa
Friedricha Klockmanna (1858–1937)
„Lehrbuch der Mineralogie für Studirende und zum Selbstunterricht” (Stuttgart 1892). Podręcznik ten jest aktualny
do dzisiaj, doczekał się 16 wydań i uważany jest za jedno z podstawowych
opracowań z zakresu mineralogii.

Strona z pracy Wilhelma Westhofena
„The Forth Bridge” (London 1890)
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Dokumentacja z epoki
W kolekcji EDT najliczniej reprezentowane są publikacje z zakresu inżynierii i budownictwa wodnego, żeglugi
śródlądowej i morskiej oraz hydrologii.
Cennym wzbogaceniem informacji teoretycznych, przedstawionych w tych
książkach, są zawarte w nich wiadomości dokumentujące przebieg budowy obiektów hydrotechnicznych, projekty, plany oraz rysunki i fotografie.
Na wystawie pokazano m.in. poradnik dla projektantów i inżynierów „Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst,
welche eine Anleitung zum Entwerfen,
Veranschlagen und Ausführen der am
gewöhnlichsten vorkommenden Wasserbaue enthält” (Berlin 1809). W zbiorze
EDT znajdują się również jego trzy kolejne zeszyty, wydane w latach 1818–1824.
Biblioteka PK, jako jedyna w Polsce
(informacja na podstawie wyszukiwań
w katalogu NUKAT oraz KaRo), posiada
w swoich zbiorach kompletną, 5-tomową
publikację „Les travaux souterrains de
Paris” (Paris 1873–1877). Dzieło wybitnego francuskiego inżyniera i projektanta
Eugène’a Belgranda (1810–1878) dotyczące XIX-wiecznej sieci kanalizacyjnej Paryża wzbogacają mapy oraz zdjęcia.

Dzieła konstruktorów
i architektów
Wraz z rozwojem wiedzy i nauki, głównie fizyki, mechaniki konstrukcji oraz
badań nad wytrzymałością materiałów
nastąpił rozwój techniki budowy mostów na terenie XIX-wiecznej Europy. Powstały wówczas imponujące konstrukcje
mostowe, będące przykładem kunsztu
inżynieryjno-architektonicznego. Do dziś
budzą podziw i są uznawane za obiekty
europejskiego i światowego dziedzictwa
technicznego.
W kolekcji EDT znajduje się wydana
w Londynie w 1890 r. praca Wilhelma
Westhofena (1842–1925), dokumentująca
budowę jednego z pierwszych mostów
stalowych w Europie — Forth Bridge
w Szkocji. Oprócz obszernej części teoretycznej oraz rysunków technicznych poszczególnych elementów mostu publikacja zawiera zdjęcia, na których utrwalono
kolejne etapy budowy w latach 1879–
1890. Nietypowa stalowa konstrukcja
sprawiła, że most uważany był za jeden
z najbrzydszych na świecie. Dzisiaj pomalowany na czerwono stanowi symbol
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Strona tytułowa podręcznika
Mariana Wawrzenieckiego (Warszawa 1902)

Szkocji i znajduje się na liście obiektów
światowego dziedzictwa UNESCO.
Interesującą ze względu na temat
jest również publikacja „Chemin de
fer de Marvéjols à Neussargues, viaduc de Garabit, sur la Trueyre: Texte”
(Paris 1888) autorstwa Léona Boyera
(1851–1886). Dotyczy budowy wiaduktu
Garabit. Ten żelazny most kolejowy
w dolinie Garabit, nad rzeką Truyère,
został wykonany według projektu Gustave’a Eiffela (1832–1923), we współpracy
z inżynierami L. Boyerem i Maurice’em
Koechlinem (1856–1946) i w chwili
otwarcia w listopadzie 1885 r. był najwyższą tego typu budowlą na świecie.
W skład kolekcji EDT wchodzą też
publikacje architektów, którzy wymieniani byli wśród najbardziej wpływowych
twórców XIX i XX w., są to m.in.: Gottfried Semper (1803–1879), Karl F. Schinkel (1781–1841), Eugène E. Viollet-le-Duc
(1814–1879), Otto Wagner (1841–1918) czy
Rudolf Eberstadt (1856–1922).
Dla historyków sztuki cennym
źródłem wiedzy mogą być opracowania wchodzące w skład serii
„Beschreibende Darstellung der älteren
Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen” (Dresden 1882–1923),
uważanej za pierwszy inwentarz zabytków Saksonii. Biblioteka PK posiada 29 z 41 wydanych tomów. Autorami
byli niemieccy architekci i historycy
sztuki Richard Steche (1837–1893) oraz
Cornelius Gurlitt (1850–1938). Równie
interesujący jest podręcznik autorstwa
rodzimego malarza, rysownika i historyka sztuki Mariana Wawrzenieckiego
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(1863–1943) — „Zasady rysunku i kompozycyi (układu) postaci ludzkiej: dla
budowniczych, rysowników, snycerzy,
dekoratorów, sztukatorów, kamieniarzy i wszystkich pracujących na polu
sztuki czystej oraz stosowanej wedle
metody Art. Rzeźbiarza p. Barlach’a”
(Warszawa 1902).

Malowane na wodzie
Od końca XVIII w. do pierwszej połowy
XIX w. w Europie stosowano niezwykłą technikę zdobienia, szeroko wykorzystywaną w introligatorstwie. Mowa
o marmoryzacji papieru, czyli malowaniu obrazów na wodzie, z języka tureckiego nazywanym ebru. Przepięknych,
kolorowych papierów używano jako
wyklejek książek i jako materiału do
obłożenia okładki w oprawach półskórkowych i półpłóciennych. Marmoryzowano również całe krawędzie bloków
książkowych. W książkach z kolekcji
EDT można spotkać wiele przykładów
takich zdobień.
Pod koniec XIX w. sztukę zdobienia
książki opanował nowy styl artystyczny —
secesja, z niezwykle oryginalną ornamentyką. W zbiorach Biblioteki PK można znaleźć przykłady opraw w stylu secesyjnym.
Charakterystyczne dla tego okresu było
sporządzanie również tzw. oprawy mówiącej, odwołującej się do zawartości książki.
Powstawały więc kompozycje stanowiące
kolejną ilustrację, tyle że umieszczoną na
froncie tomu (często powtarzano też na
okładce którąś z wewnętrznych rycin).

Czcionka gotycka
Około 25 proc. książek w kolekcji EDT
zostało wydrukowanych czcionkami
gotyckimi. Pismo gotyckie to najstarszy
rodzaj pisma drukarskiego alfabetu łacińskiego (główne odmiany to: tekstura,
rotunda, szwabacha, fraktura). W krajach kręgu kultury niemieckiej przetrwało najdłużej, a jego kontynuacją było
stosowane powszechnie pismo neogotyckie. W 1933 r. naziści ogłosili frakturę oficjalnym krojem narodowym – pismem niemieckim (Deutsche Schrift –
German Letters), czyniąc z niej element
nazistowskiego systemu totalitarnego. W samych Niemczech pismo było
używane do 1941 r. (miało status urzędowy), kiedy to na mocy okólnika wydanego przez jednego z najbliższych
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współpracowników
Adolfa
Hitlera, Martina Bormanna
— zostało zastąpione antykwą. Zarówno fraktura, jak
i gotyk do dzisiaj kojarzą się
z mrocznym okresem historii
Niemiec i niechlubną ideologią nazizmu. Fraktura dominowała w drukach niemieckojęzycznych aż do połowy
XX w. Widoczne jest to również w książkach znajdujących
się w kolekcji EDT.

Wybrane przykłady proweniencji na książkach z kolekcji EDT

Znaki własnościowe

Pozwalają w pewnym stopniu prześledzić osiągnięcia nauki XIX w. i stanowią
Około 80 proc. książek w kolekcji
nieprzemijające źródło wiedzy. Mamy
EDT posiada znaki świadczące o ich ponadzieję, że te zaprezentowane na wychodzeniu: ekslibrisy, pieczątki instytustawie zachęcą do zapoznania się z całą
cji i osób prywatnych, nalepki, etykiety
kolekcją dostępną w cyfrowej formie
i znaczki biblioteczne. Tomy skrywają
w Repozytorium PK.
także odręczne podpisy, rękopiśmienne
dedykacje i zapisy. Na wystawie zaprezentowano przykłady tych różnorodWystawę przygotowały: Agnieszka Dominnych znaków.
-Włodarczyk, Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Paulina Kot, Anna
Jedną z rozpowszechnionych form
Strojna-Krzystanek, Małgorzata Pawłowska
znaku własnościowego, występującei Renata Wilczek z Oddziału Zbiorów Zwargo w kolekcji EDT, jest wykonywany
tych Biblioteki PK.
w różnych technikach artystycznych
ekslibris. Jednak najczęściej zobaczymy
pieczątkę. Książki zaopatrzone są główMgr Agnieszka Górska oraz mgr Anna Kraus
nie w stemple np. nieistniejących już
są pracownikami Oddziału Zbiorów Zwartych
instytucji administracji publicznej oraz
Biblioteki PK.
Artykuł został przygotowany na podstawie puszkół ziem obszaru kultury niemieckiej.
blikacji informacyjnych (encyklopedii biograWystępują również pieczątki bibliotek,
ficznych, słowników), monografii oraz artykułów
księgarń oraz instytucji kultury. Można
z czasopism naukowych i innych źródeł (w tym
rozpoznać pieczątki osób prywatnych
internetowych). Ich wykaz dostępny jest pod adre— zawierają najczęściej imię i nazwisko
sem: https://wystawa-edt.biblos.pk.edu.pl/#/intro.
bądź inicjał właściciela, często uzupełTytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
nione informacją o sprawowanej przez
daną osobę funkcji. Niejednokrotnie
obok tego typu znaków można znaleźć również odręczny Przykłady opraw wydawniczych z kolekcji EDT
podpis. Wyjątkowe znaczenie posiadają rękopiśmienne
dedykacje.
Nierozerwalnie
związane z pojedynczym egzemplarzem, często podnoszą wartość antykwaryczną
książki. W zbiorach znajdziemy
przykłady
dedykacji
w różnych językach, głównie
w polskim, ale też niemieckim
i francuskim.
*
Dzieła objęte projektem, będące wytworem i narzędziem
kultury, stanowią fragment
dziedzictwa historii Europy.
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Otwarcie wystawy filatelistycznej zainaugurowało krakowską Noc Muzeów
w Muzeum PK

Kościuszko na znaczku pocztowym
poleciał balonem
LESŁAW PETERS

Muzeum Politechniki Krakowskiej nie ustaje w kultywowaniu pamięci patrona uczelni. 17 maja 2019 r. w zabytkowych murach
„Aresztu” otwarta została wystawa „W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce”. Przedstawiono na niej zbiór znaczków pocztowych poświęconych Naczelnikowi. Ekspozycja ma
szczególny charakter, bowiem pokazano
na niej znaczki wraz z kopertami, na których dotarły do adresatów.
O znaczeniu tego typu walorów filatelistycznych, zwanych całościami, mówił podczas wernisażu dr inż. Jerzy Duda, prezes
Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego
„Cracoviana”. Zwrócił uwagę, że znaczek
przyklejony na kartce pocztowej lub na kopercie idzie w świat, stając się w ten sposób
dokumentem — świadectwem, że ktoś kupił znaczek, użył go, wysłał, a ktoś inny ten
znaczek otrzymał. — I co najważniejsze, ktoś
ten znaczek zachował — podkreślił Jerzy
Duda, zaznaczając, że każda całość jest unikatem. Nie ma dwóch takich samych, ofrankowanych i przesłanych pocztą kopert.
Prezes klubu „Cracoviana” przytoczył
przykład wyemitowanego przez Pocztę Polską w 1979 roku znaczka, który przedstawia
pomnik Tadeusza Kościuszki w Filadelfii, ofiarowany w darze Stanom Zjednoczonym przez
naród polski. Ze względu na wysoki nominał
(8 zł 40 gr) znaczek ten do obrotu pocztowego
trafiał tylko w przypadku korespondencji zagranicznej, i to do dalekich krajów. Osiem lat
zajęły Jerzemu Dudzie poszukiwania, zanim
w Ameryce Południowej trafił na ów znaczek
na karcie pocztowej wysłanej z Polski.
Na wystawie pokazano wiele interesujących znaczków i całości. Do rarytasów

należały znaczki poczty obozowej niemieckiego obozu jenieckiego Woldenberg (m.in.
znaczek wydany dla
uczczenia rocznicy powstania
kościuszkowskiego). Ciekawostką był
przedwojenny
list
z Kościuszką na znaczku, przewieziony pocztą
balonową podczas Krajowych Zawodów Balonów Wolnych o Puchar
im. płk. Aleksandra Wańkowicza. Zobaczyliśmy też
datownik okolicznościo- Otwarcie wystawy, od lewej: Lilianna Lewandowska, Andrzej
wy z 1970 roku, wykona- Białkiewicz, Jan Pielichowski, Jerzy Duda, Barbara Bartkowicz,
Dariusz Bogdał
ny z okazji 25-lecia Politechniki Krakowskiej. EksNa wernisaż przybyli: prezes krakowpozycję utworzono z fragmentów kolekcji
skiego oddziału Towarzystwa Urbanistów
prof. Jana Pielichowskiego, dr. inż. Jerzego
Polskich prof. Barbara Bartkowicz, dziekan
Dudy i mgr. inż. Władysława Andreasika. SpoWIiTCh prof. Dariusz Bogdał, prezes Fundacji
rym zainteresowaniem cieszyło się stoisko,
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Tomasz
na którym można było nabyć walory filateliOtrębski. Obecny był też przewodniczący
styczne związane z Kościuszką i Politechniką
Rady Uczelni PK Stefan Życzkowski, dla któKrakowską.
rego wizyta w Muzeum PK stała się okazją do
Wystawa powstała dzięki współprazapoznania się z działalnością jednostki.
cy Muzeum PK z Okręgiem Małopolskim
Polskiego Związku Filatelistów i Ogólno*
polskim Klubem Filatelistycznym „CracoOtwarcie 17 maja późnym popołudniem
viana”. W otwarciu uczestniczył prorektor
wystawy „W hołdzie Tadeuszowi KościuszPK prof. Andrzej Białkiewicz, który przyce” stanowiło wprowadzenie do następpomniał zebranym serię wydarzeń na
nego wydarzenia tego wieczoru. Był nim
Politechnice Krakowskiej towarzyszących
udział Muzeum PK w ogólnopolskiej Nocy
rocznicom kościuszkowskim w latach
Muzeów. Oprócz kolekcjonerskiego poka2016–2017. Specjalne podziękowania
zu filatelistycznego goście mogli również
za zaangażowanie w podejmowane na
zobaczyć wystawę „Alegorie Jana Matejki
PK działania związane z postacią Tadedla Politechniki Lwowskiej” i ekspozycję pousza Kościuszki prof. Białkiewicz
święconą historii uczelnianego Radia „Noskierował do prof. Marcina Chrzawinki”, a także zapoznać się z zabytkowym
nowskiego. Dziękowano również
budynkiem, który w austriackich koszarach
prof. Janowi Pielichowskiemu,
pełnił funkcję aresztu.
którego zainteresowania filateliTej nocy Muzeum PK odwiedziło
styczne zaowocowały m.in. wyda141
osób. Cieszy fakt, że liczba gości odniem przez Pocztę Polską znaczwiedzających
„Areszt” podczas Nocy Muków personalizowanych z okazji
zeów
rośnie
z
roku
na rok.
70-lecia PK i 50-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.
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Politechnika Krakowska w mediach
LoveKrakow.pl
9 maja 2019 r.
3D Mapping na Rynku
w Krakowie
Studenci Politechniki Krakowskiej po raz kolejny zaskoczyli swoją pomysłowością. Tym
razem wpisując się w obchody Dnia Europy,
zorganizowali multimedialne widowisko wykonane w technice 3D mappingu na fasadzie
siedziby Muzeum Krakowa. Technika ma w zamyśle autorów łączyć sztukę z technologią.
Pokaz rozpoczął się o 21 odegraniem przez
krakowskiego hejnalistę „Ody do radości”
prosto z wieży mariackiej. Następnie autorzy
wyświetlili na fasadzie pałacu Krzysztofory
stworzone przez siebie widowisko, łączące
światło, dźwięk i najnowocześniejszą technologię. Spektakl powtarzano co 20 minut.
Autorami pokazu są członkowie Koła Naukowego Grafiki Komputerowej Visgraph we
współpracy z Centrum Technologii Politechniki Krakowskiej.

„Gazeta Wyborcza”
9 maja 2019 r.
Ekspert od krakowskich fortów
— Krzysztof Wielgus otrzyma
medal „Cracoviae Merenti”
Na środowej sesji radni zdecydowali, że
Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej
otrzyma brązowy medal „Cracoviae Merenti”.
(...) To nagroda dla osób, a także instytucji zasłużonych dla Krakowa. Wielgus to znany krakowski miłośnik fortyfikacji twierdzy Kraków.
Wielokrotnie uczestniczył w oprowadzaniu
po fortach, od lat służy swoją wiedzą aktywistom, dziennikarzom i czytelnikom.

SmogLab
24 maja 2019 r.
Polilaktyd to biodegradowalny
zastępca plastiku?
„Rozkłada się tylko
w odpowiednich warunkach”
Hasło „polilaktyd” pojawia się coraz częściej
w kontekście wprowadzania ekologicznych
zamienników plastiku. Markety wprowadzają
polilaktydowe sztućce i słomki, producenci
wychwalają, że dysponują biodegradowalnym materiałem. Sprawa jest jednak bardziej
skomplikowana. — Były prowadzone badania
rozkładu np. w glebie. Ale to następuje bardzo powoli. Bez zapewnionych warunków do
degradacji, widelec z polilaktydu będzie leżał

www.nasza.pk.edu.pl

latami — mówi dr inż. Tomasz Majka z Politechniki Krakowskiej. (...) — Trzeba wiedzieć,
że polilaktyd jest również „plastikiem” — bo jest
polimerem. Jest polimerem termoplastycznym
o dobrych właściwościach użytkowych, który
jest degradowalny, ale w ściśle określonych warunkach.

„Dziennik Polski”
23 maja 2019 r.
Z podstawówki na wyższą
uczelnię. Wszystko po to,
by zarazić młodzież
chemiczną pasją
Siódmo- i ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej
w Polance zamienili ostatnio szkolną pracownię na laboratorium Politechniki Krakowskiej
(PK), które należy do najnowocześniejszych
tego typu w kraju. Było to możliwe dzięki nawiązanej z tą uczelnią współpracy. Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej nie tylko
otworzył przed uczniami z Polanki drzwi swoich pracowni, ale i przygotował dla nich atrakcyjny scenariusz zajęć laboratoryjnych. Każdy
z uczniów otrzymał własny zestaw doświadczalny i kartę pracy. (...) — Młodzi naukowcy
mieli znakomitą okazję, aby przekonać się, że
nauka jest też fascynującą zabawą — mówił
po tych zajęciach Adam Pawlikowski, dyrektor SP w Polance i dziękując pracownikom naukowym PK, dodał, że ma nadzieję na dalszą
współpracę z uczelnią, a nawet rozszerzenie
jej o zajęcia dla młodszych klas (I–III).

Polska Agencja Prasowa
28 maja 2019 r.
Nowy kierunek
na Politechnice Krakowskiej.
Inżynieria czystego powietrza
— jedyne takie studia w Polsce
W ofercie dydaktycznej Politechniki Krakowskiej pojawił się nowy kierunek studiów — inżynieria czystego powietrza. To jedyne takie
studia w Polsce, są one odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości powietrza.
Rekrutacja na nowy kierunek ruszy
10 czerwca. Miejsca czekają na 36 osób. Studia I stopnia: inżynieria czystego powietrza
potrwają 3,5 roku. (...) „Odpowiadamy na
rosnące zapotrzebowanie na specjalistów,
którzy w kompleksowy sposób będą umieli działać na rzecz poprawy jakości powietrza” — powiedział cytowany we wtorkowej
informacji prasowej Piotr Beńko z Wydziału
Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (PK). (...) Wyjaśnił, że inżynier czystego

powietrza będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do
identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich
rozprzestrzeniania się i transportu, wreszcie
proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych, zmierzających
do poprawy jakości powietrza. Nowy kierunek będą wspólnie prowadzić trzy wydziały
PK: Inżynierii Lądowej, Mechaniczny oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.
O nowym kierunku na PK także m.in.: „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wyborcza”, „Forum Akademickie”, Radio Kraków,
Radio Eska, Radio RMF Maxxx, Radio Zet,
TVP Kraków.

„Dziennik Polski”
6 czerwca 2019 r.
Studenci Politechniki
Krakowskiej zwycięzcami
prestiżowego konkursu
„Renault Easy City.
Design the Future”
Studenci Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej Jakub Jedynak i Radosław Domżoł zostali zwycięzcami prestiżowego konkursu „Renault Easy City. Design the Future”.
Zaprojektowali sieć centrów przesiadkowych,
wykorzystujących pojazd Renault EZ-GO do
transportu tzw. „ostatniej mili”. Celem konkursu „Renault Easy City. Design the Future” było
poszukiwanie nowych pomysłów na poruszanie się w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem idei mobilności zrównoważonej, elektromobilności i integracji transportu dzięki
wsparciu rozwiązań cyfrowych. Zwycięski
projekt studentów Politechniki Krakowskiej
Radosława Domżoła i Jakuba Jedynaka zakłada stworzenie sieci centrów przesiadkowych, rozmieszczonych w odpowiednich odległościach w oparciu o gęstość zaludnienia.
Transport „ostatniej mili” miałby się odbywać
z wykorzystaniem autonomicznych, współdzielonych pojazdów Renault EZ-GO, a komunikacja między centrami przesiadkowymi —
za pośrednictwem tradycyjnego transportu
zbiorowego. Pojazdy zostały umieszczone na
różnych poziomach, żeby wyeliminować przecinanie się dróg środków transportu wewnątrz
obiektu. Jednocześnie spadek terenu został
dobrany w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostępność dla
osób starszych czy z niepełnosprawnością.
(...) Projekt studentów PK zyskał największe
uznanie jury, które przyznało autorom główną
nagrodę — 20 tys. zł.
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EFEMERYDA_2019
8 kwietnia — 12 kwietnia 2019 r.
Na wystawie pokonkursowej studenckiego, realizacyjnego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji pawilonu
wielofunkcyjnego EFEMERYDA 2019 zostały
pokazane wszystkie zgłoszone 23 projekty.
Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. inż.
arch. Jacek Gyurkovich — przewodniczący
jury, dziekan WA PK, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak — sędzia referent,
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki —

dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK, mgr inż. arch. Kazimierz Łatak
— Biuro Projektów Lewicki Łatak, Adrian Potoczek — przedstawiciel Wawel Service, dr hab.
inż. arch. Marcin Charciarek — kurator konkursu,
kierownik Zakładu Architektury Elementarnej,
dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc —
sekretarz konkursu — jednomyślnie najwyżej
oceniło projekt „Lux-strefa” zespołu w składzie:
Maria Zimnoch, Mateusz Ryjak i Filip Sierak.

Mobilny pawilon składa się z 4 modułów o odrębnych funkcjach: kawiarni z zapleczem technicznym, strefy co-workingu,
kina letniego, czytelni oraz tarasu. Każdy
element może poruszać się na szynach, co
pozwala na tworzenie zróżnicowanych układów przestrzennych i funkcjonalnych, zależnie od pory roku. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zakład Architektury
Elementarnej A-23 WA PK.

I nagroda, Maria Zimnoch, Mateusz Ryjak i Filip Sierak „Lux-strefa” — wizualizacja letnia (fragment planszy z prawej) oraz wizualizacja nocna

„Dialog baszni / Dialog wież”
16 kwietnia — 9 maja 2019 r.
Wystawa poplenerowa zorganizowana przez
krakowski Okręg Związku Polskich Artystów
Plastyków jest pokłosiem artystycznej wymiany i pobytu polskich artystów na Uralu,

w Rosji. Wystawa została wpisana jako impreza towarzysząca Krakowskim Spotkaniom
Artystycznym 2019 „Dialogi”. Uczestnikami
wystawy byli krakowscy artyści: Joanna Banek,

Barbara Frankiewicz, Agnieszka Półrola,
Serge Vasilendiuc, Tomasz Awdziejczyk oraz
gościnnie Helena Jacyno.

Tomasz Awdziejczyk, „Wieża”

Joanna Banek

Tomasz Awdziejczyk
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Przypadki
O to w tej odmianie szło,
że mianownik to: kto? co?
A dopełniacz, mój kolego,
zapytuje: kogo? czego?
Zaś celownik pytalskiemu
podpowiada: komu? czemu?
Po czym biernik widząc to,
chciałby wiedzieć: kogo? co?
A narzędnik idąc z nim,
chce dowiedzieć się: z kim? z czym?
Wtem miejscownik pyta skrycie:
o kim? o czym? wy mówicie.
Wołacz krzyczy na przypadki:
bądźcie grzeczne, o, gagatki!
Krzysztof Konstanty Stypuła

Mapping
na zabytkowych murach
W Rynku Głównym, na fasadzie Muzeum Krakowa, można było zobaczyć z okazji Dnia Europy widowisko przygotowane przy użyciu
techniki 3D mappingu. Autorami pokazu byli studenci z działającego na PK koła „Visgraph”. Szerzej o wydarzeniu piszemy na s. 11.
Na zdjęciu poniżej opiekunowie koła — dr inż. arch. Agnieszka
Ozimek i mgr inż. Adrian Widłak.
Zdjęcia: Jan Zych

