
nr 9 (193) wrzesień 2019



SPIS TREŚCI

NASZA POLITECHNIKA 
(ISSN 1428-295 X)

Miesięcznik  
Politechniki Krakowskiej  
im. Tadeusza Kościuszki. 
Ukazuje się od 1997 roku. 

Adres redakcji: 
Politechnika Krakowska 
ul. Warszawska 24  
31–155 Kraków 
tel.: (12) 628 25 08

e-mail: naszapol@pk.edu.pl 
www.nasza.pk.edu.pl

Kolegium redakcyjne: 
REDAKTOR NACZELNY  
Lesław Peters 
SEKRETARZ REDAKCJI  
Katarzyna Tyńska 
REDAKTORZY: 
Ewa Deskur-Kalinowska, 
Renata Dudek, Danuta Zajda,  
Jan Zych

Opracowanie graficzne: 
Projekt winiety tytułowej  
Magdalena Orczyk
Layout  
Ewa Deskur-Kalinowska

Skład: Adam Bania, 
Wydawnictwo PK

Druk: Drukarnia Kolumb. 
Chorzów

Nakład: 1100 egz. 

Za treść nadesłanych materiałów 
odpowiadają autorzy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian 
redakcyjnych. Nie zwraca  
materiałów niezamówionych.

Na okładce: 

Strona I: Michał Ptak prezentuje model pierwszej kolonii na Marsie. Pro-
jekt przyniósł mu sukces w konkursie w Kuala Lumpur (więcej na s. 14).

Strona IV: Widok na budynek, w którym mieści się Muzeum Politechniki 
Krakowskiej (o tym i innych muzeach uczelnianych w Polsce piszemy 
na s. 2–5).

Fotografował: Jan Zych

 1 Słowo rektora

T E M AT N U M E RU
 2 Mądrość czerpana z przeszłości —  
 Lesław Peters

INFORMACJE
 6 Kronika
 Rektor i Senat PK

 7 Prezydent RP gościem  
 Kongresu Mechaniki
 Laboratorium Aerodynamiki  
 Środowiskowej PK  
 pomoże walczyć ze smogiem

 8 Promocje doktorskie

10 Wyróżnienia i zaszczyty dla ludzi Politechniki

11 Jarosław Gowin spotkał się ze studentami
 O mechatronice w Wels
 
 
 
 
 
 

12 Rusza Szkoła Doktorska PK
 Spotkanie dziekanów wydziałów elektrycznych

13 Absolwenci wystawiają ocenę  
 Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu 

14 Zaprojektował bazę na Marsie 
 Galeria widokowa dla Podgórza

15 Podsumowano rok akademicki  
 w CSiOSJ PK
 Zakończyli rok edukacji w Polsce

16 Prace studentów WA  
 mogą służyć mieszkańcom Wieliczki 

17 Nagrody dla studentów za projekty z betonu

18 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych

19 Prosto z „Planety Kreatywnych”

20 MOOC języków

21 Dariusz Pyko na czele KU AZS PK
 Strefa rekreacji dla studentów

ARTYKUŁY
22 Na szlaku komercjalizacji — Przemysław Zieliński

24 Studencki noblista —  
 Lesław Peters

26 Semestr z aparatem  
 fotograficznym w dłoni —  
 Lesław Peters

KALEJDOSKOP
28 Złoty indeks na złoty jubileusz

29 WIEiK integruje się

30 Politechnika Krakowska  
 w mediach

31 Projekt studenta PK  
 na Praskim Quadriennale

32 Galeria „Kotłownia”
 „Materia życia”



1Nasza Politechnika nr 9 (193) wrzesień 2019www.nasza.pk.edu.pl

SŁOWO REKTORA

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

Bardzo serdecznie witam na progu nowego roku akademickiego na 
Politechnice Krakowskiej. Świętujemy wyjątkową, bo 75. inaugurację 
roku na naszej uczelni, w wyjątkowym czasie — dynamicznych zmian 
w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej szkole.

Dla władz i społeczności PK zaproponowane w ustawie „Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce” zmiany legislacyjne stały się impul-
sem do podjęcia szeregu działań niezbędnych, by — w nowych realiach 
prawnych i organizacyjnych — podnosić poziom badań naukowych 
i kształcenia. Nowy rok akademicki rozpoczynamy więc w nowej rze-
czywistości — z nowym statutem, nowym organem — Radą Uczelni, 
nowymi wydziałami skupionymi wokół nowych dyscyplin, szkołą dok-
torską, czyli z nowym systemem kształcenia doktorantów, nowym regu-
laminem pracy, nowym regulaminem organizacyjnym, nowym regula-
minem studiów i, oczywiście, z nowymi studentami, którzy dołączyli 
do naszej społeczności akademickiej 1 października. Kształcić się będą 
na nowych kierunkach studiów, przyporządkowanych do nowo zdefi-
niowanych dyscyplin naukowych. To tylko niektóre zmiany, z którymi 
rozpoczynamy rok akademicki, a które dla naszego środowiska mogą być 
pewną niewiadomą. Jestem jednak przekonany, że wprowadzone refor-
my, nad którymi dyskutowaliśmy i pracowaliśmy przez wiele miesięcy, 
przyczynią się do szybszego rozwoju Politechniki Krakowskiej.

Z pewnością przyczynią się do niego także znaczące inwestycje,  
które realizujemy, inwestycje strategiczne nie tylko dla nas, ale 
i dla całego regionu, jak Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej 
(LAŚ). Ten obiekt badawczy będzie jednym z najnowocześniejszych 
w Europie. Uczelnia pozyskała na realizację projektu LAŚ prawie 
18 mln złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W nowym labora-
torium prowadzone będą badania modelowe i symulacje komputerowe 
dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie 
miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i kli-
matycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. Wśród najważ-
niejszych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziały-
waniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami 
dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także te dotyczą-
ce problemu inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów 
środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki bu-
dynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, 
narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem. Tymi 
zagadnieniami bardzo zainteresowane są gminy w Nowym Targu, 
Rabce i Skawinie. W lipcu i w sierpniu podpisaliśmy z nimi umo-
wy o współpracy. Na wyniki badań prowadzonych w Laboratorium  
Aerodynamiki Środowiskowej czekać będą z zainteresowaniem inne 
samorządy, borykające się z problemem zanieczyszczonego powie-
trza, jak i jednostki naukowe.   

O tym, że Politechnika jest ważnym ośrodkiem myśli naukowej nie 
tylko na mapie Polski, przekonaliśmy się we wrześniu. W Krakowie od-
był się 4. Polski Kongres Mechaniki połączony z 23. Międzynarodo-
wą Konferencją Metod Komputerowych w Mechanice (PCM-CMM). 
Te naukowe spotkania współorganizowaliśmy z Akademią Górniczo- 
-Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim, pod auspicjami Polskiego To-
warzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskie-
go Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). W sesji 
inauguracyjnej Kongresu w poniedziałek 9 września br. w Auditorium 
Maximum UJ udział wziął prezydent RP Andrzej Duda. Obecny był 
także wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go. Podczas wydarzenia przedstawiono najnowsze badania naukowe we 
wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki 

ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, ma-
tematyki stosowanej, fizyki, a także mechaniki 
konstrukcji i inżynierii.

Z jednej strony naukowy rozwój, z dru-
giej — troska o studentów są zawsze w cen-
trum uwagi władz uczelni. Zapowiadaliśmy 
na początku kadencji, że będziemy dbać o jak 
najlepsze warunki do studiowania i rozwijania 
pasji naszych studentów. Miło mi poinformować, 
że w ostatnim czasie zrobiliśmy wiele w tym zakresie. 
Z nowym rokiem akademickim na Politechnice Krakowskiej rozpoczy-
na działalność nowa pozawydziałowa jednostka uczelni — Centrum 
E-edukacji. Do jego zadań będzie należeć koordynowanie i rozwijanie 
działań w obszarze szeroko pojętego e-learningu. Centrum będzie też 
odpowiedzialne za budowę platformy z otwartymi zasobami edukacyj-
nymi PK i zarządzanie nią. 

W nowym roku akademickim zacznie też działać FutureLab PK. 
Koncepcja utworzenia tego typu jednostki zrodziła się z potrzeby stwo-
rzenia przestrzeni, w której studenci mogliby realizować swoje naukowe 
i projektowe pasje. FutureLab PK ma wspierać organizacyjnie różnego 
rodzaju studenckie przedsięwzięcia naukowe. Współpracą z tym swo-
istym inkubatorem futurystycznych idei studenckich już zainteresowa-
ne są firmy zewnętrzne. Jako pierwszy studenckie inicjatywy zaczął już 
wspierać Santander Bank. FutureLab będzie się mieścić przy ulicy Lea, 
gdzie zostanie przygotowane odpowiednie zaplecze m.in. do coworkin-
gu. A o tym, że warto tworzyć na Politechnice warunki do twórczych 
działań naszej młodzieży, świadczą studenckie inicjatywy i sukcesy. 
W ostatnim okresie z radością przyjęliśmy wiadomość, że student ar-
chitektury Michał Ptak zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym 
konkursie architektonicznym na projekt pierwszej kolonii na Marsie.  
Projekt konkursowy stanowił część pracy magisterskiej Michała Ptaka, 
obronionej latem na Wydziale Architektury PK.

Dla studentów chcemy tworzyć nie tylko sprzyjającą kreatywności 
przestrzeń do pracy, ale i przyjazne miejsca do odpoczynku. Na terenie 
kampusu przy ulicy Warszawskiej, przy budynku „Działowni”, stwo-
rzyliśmy otwartą, nowocześnie zaprojektowaną przestrzeń do spędzania 
wolnego czasu pomiędzy zajęciami. Poszerzamy również naszą bazę in-
frastruktury sportowej. Tuż po inauguracji nowego roku akademickiego 
otworzymy nowoczesne Centrum Tenisowe Politechniki Krakowskiej 
z czterema krytymi kortami. Hala z certyfikowaną nawierzchnią spełnia 
wymogi Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF i daje możliwość 
objęcia ćwiczeniami dużej liczby osób. Stanowi doskonałe uzupełnienie 
funkcjonujących już obiektów sportowych PK. Jestem przekonany, że 
atrakcyjna baza sportowa wpłynie  na zwiększenie zainteresowania ak-
tywnością fizyczną wśród studentów, co z pewnością przyczyni się do 
osiągania jeszcze większych sukcesów na studiach.

Na progu nowego roku akademickiego chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim pracownikom i studentom za ogromne zaanga-
żowanie i pracę na rzecz Politechniki Krakowskiej. Jak wielki wysiłek 
za nami, pokazuje coroczne sprawozdanie rektora, przyjęte uchwałą 
Senatu PK w czerwcu tego roku, a ponownie przygotowane w formie 
obszernego raportu. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej 
uczelni, w serwisie dla pracowników. Jeszcze raz zachęcam do zapo-
znania się z jego treścią. Dziękując wszystkim za dotychczasowe zaan-
gażowanie, proszę o dalszą wytrwałą pracę, tak jak dotąd prowadzoną 
w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku.

Jan Kazior
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Piętnaście lat temu utworzona została na Politechnice Kra-
kowskiej jednostka, która odwołuje się do tradycji macierzy-
stej uczelni. Muzeum PK swoją siedzibę znalazło w budynku 
splecionym z przeszłością głównego kampusu uczelni przy 
ulicy Warszawskiej — w dawnym areszcie koszar austro-
-węgierskich. Skromna pod względem obsady kadrowej, jak 
i powierzchni wystawienniczej jednostka coraz silniej zazna-
cza swoją obecność w życiu macierzystej uczelni, organizując 
ciekawe wystawy, uczestnicząc z powodzeniem w dorocznej 
Nocy Muzeów, a także wydając wartościowe publikacje. 

Ambitne inicjatywy sprawiły, że Muzeum Politechniki 
Krakowskiej zaczęto dostrzegać i doceniać w skali ogólnopol-
skiej. Od kilku lat udziela się w pracach Stowarzyszenia Mu-
zeów Uczelnianych — organizacji powołanej ze względu na 
szybko rosnącą liczbę i rolę muzeów szkół wyższych. 

Gdzie jest luneta Kopernika?

Prawdziwe skarby można znaleźć w niektórych polskich mu-
zeach uczelnianych. Czasem nawet, jeśli czegoś w nich braku-
je, może się to stać źródłem pouczającego doświadczenia. 

Przed laty, dokładnie w 1987 roku, w Krakowie gościł lau-
reat Nagrody Nobla, niemiecki fizyk Johannes Georg Bednorz 
(z pochodzenia zresztą Ślązak). Zaproszony do zwiedzenia Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, z przejęciem obejrzał apa-
rat, za pomocą którego Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski 
dokonali historycznych skropleń gazów. Wszak eksperymenty 
te przetarły w nauce szlak, który Johannesa Bednorza i Szwaj-
cara Karla Müllera doprowadził do Nobla. Oglądając następnie 
dawne przyrządy astronomiczne, Bednorz zapytał: „A gdzie 
jest luneta Kopernika?”. Dzięki wizycie w muzeum najstarszej 
polskiej uczelni znakomity fizyk dowiedział się, że w czasach 
autora „De revolutionibus” lunety jeszcze nie istniały. 

Równie niezwykłych obiektów, co aparat Wróblewskiego 
i Olszewskiego, trudno, oczywiście, spodziewać się w innych 
muzeach uczelnianych. Wszak działają one na uczelniach po-
wołanych do życia przeważnie kilkadziesiąt lat temu, a wiele 
z nich pojawiło się w ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu 
lat. Niektóre nie dorobiły się jeszcze własnej powierzchni wysta-
wienniczej lub egzystują w bardzo skromnych warunkach. Tym 
niemniej jednostki te zgromadziły wiele interesujących obiek-
tów dotyczących różnych dziedzin wiedzy, a w szczególności 
artefaktów dokumentujących przeszłość własnych uczelni.

Kopalnia w centrum Krakowa 

Do starszych instytucji muzealnych na polskich uczelniach 
należy Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej, powołane do 

życia dokładnie pół wieku temu — w 1969 roku. Przechowuje 
się tu najstarsze dokumenty dotyczące utworzenia akademii 
oraz jej działalności w ciągu minionego stulecia. Zobaczyć też 
można zabytkową aparaturę laboratoryjną oraz modele daw-
nych urządzeń górniczych i hutniczych. Wykonane wiele lat 
temu modele mają zresztą też rys zabytkowy, jak np. pocho-
dzący z 1959 roku model wielkiego pieca hutniczego. 

Jednym z najbardziej niezwykłych obiektów o charakterze 
muzealnym w AGH jest Kopalnia Doświadczalna — zrekon-
struowany fragment podziemnego chodnika kopalnianego, 
w którym zgromadzono maszyny górnicze, składające się na 
pełny ciąg technologiczny wydobycia węgla. Obiekt ten zbudo-
wano w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Trans-
portowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
AGH założone zostało w 1969 roku Muzeum Geologiczne. 
Zgromadzono w nim piękną kolekcję minerałów, pochodzą-
cych z Polski i z różnych krajów świata, w tym skamieniałości 
organizmów żyjących przed milionami lat. Rozwój Muzeum 
Geologicznego zapewniły środki czerpane z organizowania 
na AGH cieszących się dużą popularnością wystaw i giełd mi-
nerałów, skamieniałości i wyrobów jubilerskich.

Dość długą tradycją może się też pochwalić Muzeum Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, utworzone w 1976 roku 

Mądrość czerpana z przeszłości
Pierwsze dwudziestolecie XXI wieku przyniosło duże ożywienie działalności 
muzeów w szkołach wyższych. W tym gronie coraz bardziej widoczne jest 
Muzeum Politechniki Krakowskiej
LESŁAW PETERS

Siedziba Muzeum Politechniki Krakowskiej — budynek dawnego 
aresztu koszar austro-węgierskich, jedyny obiekt na terenie kampu-
su przy ulicy Warszawskiej wpisany do rejestru zabytków nierucho-
mych województwa małopolskiego
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jako jednostka Biblioteki Głównej. Zgromadzono w nim po-
nad 3300 jednostek dokumentujących historię uczelni oraz 
dzieje zasłużonych dla niej ludzi, a także zbiór różnego ro-
dzaju przyrządów wykorzystywanych w pracy naukowej 
i dydaktycznej. Jednym z eksponatów jest lupa binokularna 
wyprodukowana w dwudziestoleciu międzywojennym we 
Lwowie, używana w Instytucie Zoologii Stosowanej jeszcze 
pod koniec XX wieku. 

Unikatowy charakter ma Centrum Edukacji Gleboznaw-
czej — Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Jest to jedyna w Polsce tego typu placówka, jedna z niewielu 
podobnych na świecie. Zobaczyć tu można 76 oryginalnych 
profili glebowych, pochodzących z 11 różnych stref klima-
tycznych Europy. Centrum Edukacji Gleboznawczej powoła-
no do życia w 2012 roku. 

Przy wsparciu wolontariuszy

W tym samym roku co na Politechnice Krakowskiej (2004 rok) 
powołane zostało Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego 
(wtedy: Akademii Ekonomicznej) w Krakowie. Utworzono je 
dzięki zbiorom gromadzonym już od dłuższego czasu. Uloko-
wane zostało w dawnej Sali Senackiej, w zabytkowym budyn-
ku głównym. Muzeum UEK przechowuje przede wszystkim 
pamiątki związane z historią uczelni. 

Wyjątkowy charakter ma ośrodek o charakterze muzeal-
nym innej krakowskiej uczelni, Uniwersytetu Pedagogicz-
nego. Utworzone w 2011 roku — we współpracy z Małopol-
skim Urzędem Wojewódzkim — Centrum Dokumentacji 
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń zajmuje się ochroną przed 
zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej zmu-
szanych do opuszczenia swego miejsca zamieszkania. Nie-
typowość tej jednostki polega również na tym, że realizuje 
ona projekty naukowo-badawcze, korzystając ze wsparcia 
wolontariuszy, głównie studentów i doktorantów uczelni. 
Z ich pomocą zbiera się wspomnienia świadków historii 
oraz dokumenty zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 
Centrum ma siedzibę w Forcie Skotniki 52 ½ N, gdzie pro-
wadzi działalność muzealno-edukacyjną, w tym warsztaty 
dla młodzieży. 

Nie sposób też nie wspomnieć o Muzeum Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, uczelni wszak z ogromnymi 
tradycjami. Wypada tylko żałować, że skromne warunki 

lokalowe — bolączka zapewne większości muzeów szkół 
wyższych — uniemożliwiają odpowiednią prezentację 
zgromadzonych kolekcji. A zebrano tu prace wielu wybit-
nych profesorów i wychowanków: od Jana Matejki, Jacka 
Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego poczynając, 
a na Tadeuszu Kantorze, Jerzym Nowosielskim i Czesławie 
Rzepińskim kończąc. Wiele cennych obiektów, jak gipsowe 
kopie rzeźb antycznych czy kolekcja malarstwa z XVIII wie-
ku i XIX wieku, umieszczono w przestrzeniach reprezenta-
cyjnych uczelni. 

Była tu już mowa o Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, cieszącym się międzynarodową renomą. Na interesu-
jące zbiory natrafić jednak można też w innych placówkach 
UJ. Chętnie odwiedzane jest Muzeum Farmacji, gdyż można 
w nim poznać dzieje aptekarstwa od wieków średnich. Osob-
ne muzeum ma Wydział Lekarski. Warto też zapoznać się ze 
zbiorami historycznymi Katedry i Zakładu Farmakognozji, 
gdzie zgromadzono wiele surowców pochodzenia roślinnego, 
zwierzęcego i mineralnego. Wielbiciele spacerów po Ogrodzie 
Botanicznym UJ powinni wiedzieć, że i ów ogród ma swoje 
muzeum. Do mniej znanych, a wartych poznania jednostek 
muzealnych UJ należy Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jego 
główna ekspozycja nosi tytuł „Ewolucja Ziemi i życia”. W su-
mie na UJ działa 11 jednostek muzealnych. 

Piasek z plaż całego świata

Odwiedzenie dziś wszystkich muzeów uczelnianych w Polsce 
byłoby nie lada wyczynem. Jest ich już prawie setka. Wspo-
mnijmy tu chociaż o niektórych.

Od maja 2011 roku funkcjonuje Muzeum Historii Medycy-
ny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Już 
sama siedziba zachęca do odwiedzenia placówki: barokowy 
pałac Branickich, nazwany w XVIII „polskim Wersalem”. Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy szczyci się swo-
im Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, zaś Wyższa 
Szkoła Gospodarki w tym samym mieście ma Muzeum Foto-
grafii. W Sali Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni zebrano 
elementy wyposażenia statków i modele statków szkolnych. 
Muzeum Geologii Złóż, działające na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach, zgromadziło jeden z największych w kraju zbio-
rów okazów geologicznych. 

W Lublinie na wizytę zasługuje Muzeum KUL, gdzie 
powstała gromadzona latami kolekcja dzieł sztuki. Mu-
zeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi chlubi się jednym 
z najstarszych druków w języku polskim — „Zielnikiem” Si-
mona Syrenniusa z 1613 roku, a także dziełami Paracelsusa 
z 1618 roku. Unikatowy charakter ma Muzeum Politechniki 
Opolskiej i Lamp Rentgenowskich z jedyną na świecie tego 
typu kolekcją lamp rentgenowskich. W Muzeum Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród pamiątek 
po wybitnym mediewiście Gerardzie Labudzie, pierwszym 
prezesie odrodzonej w 1989 roku Polskiej Akademii Umiejęt-
ności, zobaczymy dyplom doctora honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Działające w Sosnowcu Muzeum Medycyny i Farmacji 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest w posiadaniu ze-
społu akt Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Mu-
zeum Geologiczne Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie 

Wnętrze Muzeum PK
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Szczecińskim zgromadziło 749 próbek piasków plażowych 
i pustynnych z niemal całego świata. Muzeum Uniwersytec-
kie w Toruniu posiada bogatą kolekcję dzieł sztuki, kolekcję, 
która znalazła godne miejsce dzięki przekazaniu uniwersyte-
towi w 2003 roku gmachu po likwidowanym oddziale NBP.  

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, założone 
w 1980 roku, wśród wielu cennych pamiątek przechowu-
je indeks Czesław Miłosza. Muzeum Historii Medycyny 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, choć należy do 
instytucji z krótkim stażem (powołanie w 2011 roku), posia-
da zbiory o wysokiej wartości historycznej, w tym rękopisy 
i ponad 100 starodruków medycznych, a także egzemplarz 
pierwszego czasopisma medycznego na świecie, wydanego 
w 1683 roku w Norymberdze. 

Inna warszawska uczelnia, Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego, prowadzi w Rogowie Muzeum Lasu 
i Drewna. Zobaczyć tu można zbiór szyszek z całego świata, 
ekspozycję grzybów nadrzewnych, ponad 300 pięknie spre-
parowanych okazów ptaków z różnych stron Polski, a także 
ksylotekę, czyli kolekcję próbek różnych gatunków drewna. 
Nic dziwnego, że oprócz studentów i pracowników nauko-
wych do Rogowa chętnie zaglądają także turyści. Podobnie 
zresztą wiele innych muzeów szkół wyższych, niezależnie 
od pełnienia funkcji naukowych i dydaktycznych, przyciąga 
szeroką publiczność. 

Już ten krótki i z konieczności pobieżny przegląd muze-
ów szkół wyższych daje pewne wyobrażenie, jak bardzo są to 
różne placówki.

Muzealnicy łączą siły

Wielość podejmowanych zagadnień i zróżnicowanie form 
działalności wyzwoliło potrzebę wymiany poglądów. W wy-
niku rozmów prowadzonych początkowo przez przedstawi-
cieli muzeów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
w Białymstoku i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
doszło w 2012 roku w Warszawie do pierwszego spotkania 
muzealników szkół wyższych z kilku ośrodków akademic-
kich. Dalsze rozmowy i spotkania doprowadziły do podjęcia 
28 maja 2014 roku decyzji o powołaniu Stowarzyszenia Muze-
ów Uczelnianych (SMU). 

Rozpoczęta konsolidacja środowiska zaowocowała w maju 
2016 roku I Ogólnopolską Konferencją Muzeów Uczelnianych, 
zorganizowaną w pałacu w Nieborowie. W konferencji wzię-
li udział przedstawiciele 26 instytucji z całej Polski. W listo-
padzie 2017 roku odbyła się w Krakowie druga konferencja, 
przygotowana we współpracy UJ, AGH i Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Spotkaniu temu towarzyszyło wydanie 
obszernego katalogu, prezentującego 50 muzeów szkół wyż-
szych wraz z opisem ich zbiorów. Spotkanie służyło popula-
ryzacji badań nad teorią muzealnictwa uczelnianego i dalszej 
integracji środowiska. 

Trzecia konferencja cyklu odbyła się w październiku 
2018 roku w Łodzi. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych 
zorganizowało ją we współpracy z Politechniką Łódzką. 
Uczestnicy podjęli m.in. problem roli spełnianej przez pla-
cówki muzealne w szkołach wyższych, a także kwestię ich 
dalszej działalności w świetle ustawy 2.0. Na łódzkie spo-
tkanie przybyło ponad 100 osób z 62 muzeów uczelnianych, 
co dobitnie świadczy o rosnącym zainteresowaniu integracją 
środowiska, jak i dostrzeganiu walorów działalności muzeal-
nej na uczelniach. W tym roku kolejna, czwarta konferencja 
ma się odbyć w Gdańsku. 

Rysunki Kościuszki niespodzianką  
dla publiczności 

Senat Politechniki Krakowskiej decyzję o powołaniu Muzeum 
PK podjął 4 czerwca 2004 roku. W strukturze uczelni jed-
nostka została podporządkowana prorektorowi ds. ogólnych. 
Choć Muzeum Politechniki Krakowskiej należy do najmłod-
szych jednostek tego typu w Polsce, to w gronie uczelni tech-
nicznych zaliczane jest do jednostek z najdłuższym stażem. 
W Krakowie jest jednym z 16 muzeów uczelnianych, przy 
czym 11 z nich działa na UJ. 

Mimo młodego wieku Muzeum PK może się poszczycić 
już całkiem sporym dorobkiem. W budynku dawnego aresztu 
pokazano szereg wystaw. Sporym echem odbiła się wystawa 
rysunków Tadeusza Kościuszki, zorganizowana w związku 
z obchodami w 2017 roku dwusetnej rocznicy jego śmierci. 
Wielu zwiedzających było zaskoczonych uzdolnieniami pla-
stycznymi Naczelnika w sukmanie. Bardzo dużą frekwencją 
cieszyła się otwarta w grudniu 2014 roku wystawa poświęco-
na Twierdzy Kraków. A w 2018 roku wystawa „Alegorie Jana 
Matejki dla Politechniki Lwowskiej” została uhonorowana 
wyróżnieniem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Ważną inicjatywą w roku akademickim 2016/2017 było 
rozpoczęcie wydawania „Zeszytów Historycznych Muzeum 

Collegium Maius UJ — siedziba Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego
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PK”. O wysoki poziom zeszytów dbają m.in. zaproszeni do 
Komitetu Redakcyjnego znakomici specjaliści spoza Poli-
techniki: dziekan Wydziału Historycznego UJ i wybitny 
muzealnik prof. Jan Święch, mediewista z UP prof. Zdzisław 
Noga, a także byli rektorzy UJ i AGH — prof. Franciszek Ziej-
ka i prof. Ryszard Tadeusiewicz. Od lat ukazuje się biuletyn 
muzeum, a także wydawane są katalogi wystaw. W groma-
dzonym przez muzeum niewielkim księgozbiorze znajdują 
się cenne pozycje z punktu widzenia wiedzy o historii ruchu 
stowarzyszeniowego oraz kształcenia krakowskich inżynie-
rów i techników. 

Maszyny czy idee?

Od początków istnienia Stowarzyszenia Muzeów Uczelnia-
nych nasze politechniczne muzeum interesowało się działa-
niami podejmowanymi przez SMU. W 2018 roku stało się jego 
członkiem instytucjonalnym. Ale już w 2014 roku indywidu-
alny akces do SMU (stowarzyszenie daje taką możliwość) zło-
żyła mgr Lilianna Lewandowska — kustosz Muzeum PK, peł-
niąca obowiązki kierownika jednostki. Od tego czasu kilka 
razy w roku bierze udział w posiedzeniach SMU, co pozwala 
śledzić z bliska procesy integracyjne środowiska muzealni-
ków uczelnianych i zapoznawać się z działalnością analogicz-
nych placówek. 

Na zorganizowanej w Krakowie w listopadzie 2017 r. kon-
ferencji SMU Lilianna Lewandowska przedstawiła siedzibę 
Muzeum PK w referacie „Od aresztu w twierdzy do instytucji 
kultury, czyli muzeum uczelniane w historycznym budynku”. 
Podczas tej samej konferencji prof. Marcin Chrzanowski wygłosił 
referat „Muzeum uczelniane — muzeum idei / muzeum rzeczy”. 
Wystąpienie spotkało się ze sporym odzewem. Profesor przed-
stawił nieco inne, w porównaniu z tradycyjnym, podejście do 
istoty funkcjonowania muzeów uczelnianych. Znacznie ciekaw-
sze od pokazania starej maszyny jest np. zastanowienie się nad 
fenomenem akademickiego Lwowa, w którym w dwudziesto-
leciu międzywojennym pojawiły się słynne w całym świecie 
szkoły naukowe — filozoficzna i mate-
matyczna, przekonywał profesor. Teks-
ty wystąpień Lilianny Lewandowskiej 
i Marcina Chrzanowskiego na konferencji 
SMU w 2017 roku zostały wydrukowane 
w roczniku 2018 renomowanego czaso-
pisma „Opuscula musealia”, wydawane-
go przez Muzeum UJ.

Ważne wystąpienie prof. Chrzanow-
ski miał też rok później na konferencji 
w Łodzi. Aktywność na forum stowa-
rzyszenia, jak i działalność na rzecz 
ochrony dziedzictwa akademickiego 
na PK spotkały się z dużym uznaniem. 
W marcu bieżącego roku Walne Zebranie 
SMU przyznało prof. Marcinowi Chrza-
nowskiemu tytuł honorowego członka 
stowarzyszenia. Profesor nie krył za-
skoczenia. Wszak nieco wcześniej SMU 
obdarzyło takim zaszczytem znanego 
muzealnika, wieloletniego dyrektora 
Muzeum UJ prof. Stanisława Waltosia. 

W cyklu krótkich artykułów zamieszczonych w roku 
akademickim 2018/2019 w wydawnictwie internetowym 
„PAUza Akademicka” Marcin Chrzanowski podjął ważny te-
mat wzajemnego współoddziaływania dyscyplin przyrodni-
czych (w tym nauk technicznych) i nauk humanistycznych. 
Bez interdyscyplinarnego podejścia do edukacji i badań nau-
ko wych trudno bowiem wyzwalać kreatywność i — w kon-
sekwencji — innowacyjność, a więc czynniki decydujące 
o społecznej akceptacji szkolnictwa wyższego, a w szcze-
gólności uczelni technicznych. Wyrazem zainteresowania tą 
tematyką było zaproszenie prof. Chrzanowskiego do wygło-
szenia 27 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim 
w ramach cyklu „Dziedzictwo akademickie i historia nauki” 
wykładu zatytułowanego „Muzea uczelniane w poszukiwa-
niu swojej tożsamości”. 

*

Sporządzone w roku ubiegłym zestawienie muzeów uczelnia-
nych w Polsce zawiera 68 tego typu jednostek. Stosunkowo 
szybkie zwiększanie się ich liczby jest wyrazem rosnącej po-
trzeby dokumentowania przez szkoły wyższe własnej prze-
szłości, własnego dorobku. Z drugiej strony muzea funkcjo-
nujące w szkołach wyższych coraz bardziej są widoczne na 
mapie polskiego muzealnictwa. I coraz bardziej doceniane są 
przez środowisko muzealników. 

To nowe zjawisko w polskim życiu akademickim. Na 
Politechnice Krakowskiej — uczelni z definicji nastawionej 
na kreowanie przyszłości — od kilkunastu lat obserwuje-
my, jak placówka muzealna potrafi, poprzez spoglądanie 
w przeszłość, ciekawie wzbogacić bieżące życie uczelni i jej 
wizerunek. 

Zdjęcia: Jan Zych

Spotkanie z udziałem przedstawicieli muzeów UJ, CM UJ, AGH, UR, UP, ASP, zorganizowane 
31 stycznia 2019 roku w Muzeum PK. Jedno z cyklu spotkań służących integracji środowiska 
uczelnianych muzeów, które wyłoniły Krakowską Grupę SMU
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INFORMACJE

KRONIKA
15 lipca — 14 września

15–24 VII    Zajęcia Otwartej Szkoły Letniej Wydziału Architek-
tury PK pod hasłem „Architektura jako doświadczenie przestrzeni”, 
skierowane do studentów wydziałów architektury polskich  
i zagranicznych uczelni.

18 VII    Wizyta na PK delegacji z SiChuan University  w Chinach.

26 VII    Śniadanie Profesorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

30 VII    Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 
Politechniką Krakowską a powiatem nowotarskim.

1 VIII    Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Poli-
techniką Krakowską a gminą Rabka-Zdrój. Jednym z postanowień 
jest wspólna realizacja projektu „Program ochrony powietrza dla 
uzdrowiska Rabka-Zdrój”. Jego liderem będzie PK.

2 VIII    Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Poli-
techniką Krakowską a gminą Skawina. 

22–25 VIII    VI Konferencja Ekspertów Praw Studenta (EPS), 
zorganizowana przez Parlament Samorządu Studentów RP  

i Samorząd Studencki PK. W wydarzeniu zorganizowanym na  
PK wziął udział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkol-
nictwa wyższego Jarosław Gowin.

24 VIII    Międzynarodowe Spotkanie Orkiestr, z udziałem Kra-
kowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod batutą Wiesława Olejniczaka 
w sali teatralnej parafii św. Jadwigi Królowej.

7 IX    Uroczysta sesja z okazji 50. rocznicy ukończenia studiów 
przez absolwentów rocznika `69 Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

8–12 IX    Polski Kongres Mechaniki i Międzynarodowa Kon-
ferencja Metod Komputerowych w Mechanice zorganizowane 
w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo 
Metod Komputerowych w Mechanice.

9–15 IX    Obóz adaptacyjny i integracyjny dla nowych studen-
tów PK „Adapciak 2019” Kraków — Żywiec.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 33 z 24 czerwca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regu-
laminie Osiedla Studenckiego Politechniki 
Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 34 z 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczące-
go wysokości opłat za usługi edukacyjne 
dla cudzoziemców.

Zarządzenie nr 35 z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia cennika na kwa-
terowanie doraźne w domach studenckich 
Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 36 z 1 lipca 2019 r. w spra-
wie „Regulaminu innych form kształcenia 
na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki”.

Zarządzenie nr 37 z 3 lipca 2019 r. w spra-
wie określenia wzoru świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych, wydawa-
nego przez Politechnikę Krakowską.

Zarządzenie nr 38 z 3 lipca 2019 r. w spra-
wie wzorów dokumentów stosowanych do 
dokumentowania studiów podyplomo-
wych na PK.

Zarządzenie nr 39 z 3 lipca 2019 r. doty-
czące wzoru umowy w sprawie warunków 

pobierania opłat za kształcenie na stu-
diach podyplomowych.

Zarządzenie nr 40 z 5 lipca 2019 r. w spra-
wie powołania dziekanów na okres od 
1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 41 z 8 lipca 2019 r. w spra-
wie zmian w składzie Rektorskiej Komisji 
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zarządzenie nr 42 z 10 lipca 2019 r. 
w  sprawie harmonogramu rekrutacji oraz 
limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej PK.

Zarządzenie nr 43 z 16 lipca 2019 r. 
w sprawie powołania Rady Szkoły Doktor-
skiej PK.

Zarządzenie nr 44 z 18 lipca 2019 r. 
w sprawie „Regulaminu świadczeń dla stu-
dentów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 45 z 22 lipca 2019 r. 
w sprawie utworzenia Centrum e-edukacji 
oraz FutureLab PK.

Zarządzenie nr 46 z 22 lipca 2019 r. 
w sprawie utworzenia samodzielnego sta-
nowiska rzecznika akademickiego.

Zarządzenie nr 47 z 22 lipca 2019 r. 
w sprawie zmian w strukturze organizacyj-
nej Wydziału Inżynierii Środowiska i Wy-
działu Mechanicznego.

Zarządzenie nr 48 z 26 lipca 2019 r. 
w sprawie zmian w strukturze organizacyj-
nej Wydziału Inżynierii Lądowej.

Zarządzenie nr 49 z 31 lipca 2019 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie har-
monogramu rekrutacji na stacjonarne 
i niestacjonarne studia I i II stopnia, rozpo-
czynające się w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 50 z 4 września 2019 r. 
w  sprawie struktury organizacyjnej Wy-
działu Informatyki i Telekomunikacji oraz 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 10 z 26 czerwca 2019 r. 
w  sprawie organizacji pracy w związku 
z wysokimi temperaturami.

Komunikat nr 11 z 1 lipca 2019 r. w spra-
wie planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.

Komunikat nr 12 z 3 lipca 2019 r. w spra-
wie uchwał Senatu PK podjętych na posie-
dzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.

Komunikat nr 13 z 4 lipca 2019 r. w spra-
wie obowiązku złożenia oświadczenia lu-
stracyjnego przez osoby kandydujące na 
funkcje publiczne w PK.
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Szczególną oprawę nadał Urząd Marszał-
kowski podpisaniu umowy z Politechniką 
Krakowską w sprawie dofinansowania bu-
dowy na PK Laboratorium Aerodynamiki 
Środowiskowej. Do podpisania dokumen-
tu doszło 5 lipca 2019 r. z udziałem zapro-
szonych przedstawicieli mediów. W efekcie 
zawartego porozumienia powstanie unika-
towy w skali europejskiej ośrodek służący 
walce o czyste powietrze. 

Laboratorium, wchodzące w skład Wy-
działu Inżynierii Lądowej, ma powstać na 
terenie kampusu PK w Czyżynach. Będzie 
to jedyne w Polsce tego typu centrum ba-
dawcze. Prowadzone w nim będą badania 
modelowe i symulacje komputerowe do-
tyczące dynamicznego oddziaływania na 
smog i przewietrzanie miast oraz ekspe-
rymentalne badania wpływów środowi-
skowych i klimatycznych na elementy roz-
wiązań inżynierskich. Planowane tematy 
badawcze dotyczą też problemów inżynie-
rii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpły-
wów środowiskowych na budowle i ludzi, 
aerodynamiki i dynamiki budynków. 

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
umowę podpisali wicemarszałkowie Łu-
kasz Smółka i Tomasz Urynowicz; ze strony 
Politechniki Krakowskiej podpisy złożyli 

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK 
pomoże walczyć ze smogiem

rektor prof. Jan Kazior i prorektor Tadeusz 
Tatara. W wyniku porozumienia PK pozy-
skała na budowę Laboratorium Aerodyna-
miki Środowiskowej prawie 18 milionów 
złotych dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Całkowita wartość projek-
tu przekracza 24,6 miliona złotych.

Poproszony przez przedstawiciela re-
dakcji „Naszej Politechniki” o komentarz, 
wicemarszałek Łukasz Smółka powie-
dział: — Politechnika Krakowska ma dobrą 
kadrę, która kształci dobrych inżynierów.  
Prowadzone w Laboratorium Aerodynamiki  

Środowiskowej badania pomogą ograniczyć 
smog,  rozwiązać problemy przewietrzania 
miast, ale będą też miały wpływ na politykę 
przestrzenną. Laboratorium na Politechni-
ce oraz jej profesjonalna kadra naukowa 
spowodują, że nasze miasta będą czystsze 
i dobrze skomponowane. Dla nas jest bardzo 
ważne, aby małopolskie uczelnie się rozwija-
ły. Kończymy dziś rok akademicki, podpisu-
jąc umowę z Politechniką Krakowską, a już 
na przełomie września i października podpi-
szemy z kolejnymi uczelniami.

(ps, ms)

Moment podpisania umowy, od lewej: Tadeusz Tatara, Jan Kazior, Łukasz Smółka, Tomasz 
Urynowicz. Fot.: Biuro Prasowe UMWM

Politechnika Krakowska, wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim 
i Akademią Górniczo-Hutniczą, była organizatorem wydarzenia 
naukowego najwyższej rangi — 4. Polskiego Kongresu Mechaniki, 
połączonego z 23.  Między narodową Konferencją Metod Kompute-
rowych w Mechanice. Spotkanie odbyło się w dniach 8–12 września 
tego roku. 

Wyrazem rangi wydarzenia było pojawienie się 9 września, na in-
auguracji obrad, prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent w swym 
wystąpieniu podkreślił znaczenie mechaniki jako jednej z funda-
mentalnych dziedzin fizyki i techniki. — Jesteśmy dumni, że kongres 
ten jest świadectwem więzi łączących międzynarodową społeczność 
naukowców i inżynierów, specjalistów z dziedziny mechaniki, kierują-
cych się wspólną pasją badawczą oraz wspólnie zatroskanych o przy-
szłość cywilizacji — powiedział Andrzej Duda. W otwarciu kongresu 
uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin. 

Więcej o wydarzeniu w następnym numerze „Naszej Politechniki”. 

(ps)

Prezydent RP gościem Kongresu Mechaniki

Rektor PK Jan Kazior wita prezydenta RP Andrzeja Dudę; 
w środku rektor AGH Tadeusz Słomka. Fot.: Jan Zych
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK

W piątek 28 czerwca 2019 r. odby-
ła się trzecia w roku akademickim  
2018/2019 uroczystość promocji doktorów 
i doktorów habilitowanych na PK. Wśród 
przedstawicieli władz uczelni obecni byli 
rektor i prorektorzy oraz dziekani i prodzie-
kani, reprezentujący poszczególne wy-
dzia ły.  W Sali Senackiej zgromadzili się też 

promowani — dziesięć osób, które uzyska-
ły stopień doktora habilitowanego i  dwa-
dzieścia jeden ze stopniem doktora — oraz 
liczna grupa gości. Doktorom towarzyszyli 
także ich promotorzy. 

Zgodnie z tradycją uroczystość otwo-
rzył rektor PK, prof. Jan Kazior, który 

powitał zgromadzonych, podkreślając 
z satysfakcją, że tego typu uroczystość 
jest potwierdzeniem aktywności nauko-
wej uczelni, a wśród promowanych jest 
wielu wyróżniających się pracowników 
i absolwentów Politechniki Krakowskiej. 
Dalszą część promocji poprowadził pro-
rektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara.  

i międzynarodowych, stypendiów ministra 
oraz nagród rektora PK, autorzy wyróżnio-
nych publikacji i patentów. Wśród nich była 
niezwykle aktywna, zasłużona dla wyna-
lazczości, będąca ekspertem w wielu orga-
nizacjach naukowych, ceniona badaczka 
z WIiTCh — dr hab. inż. Bożena Tyliszczak. 
Warto podkreślić, że najliczniej reprezen-

towany w tej grupie był Wydział Mecha-
niczny — aż pięć osób z tego wydziału zo-
stało przyjętych do grona samodzielnych 
pracowników nauki. Była to reprezentacja 
nie tylko liczna, ale i  bardzo silna nauko-
wo, czego przykładem są osiąg nięcia na-
ukowe i publikacyjne pełniącej obowiązki  

Najpierw zwrócił się do dziekanów z proś-
bą o przybliżenie sylwetek doktorów habi-
litowanych. W tym gronie aż dziewięcioro 
obecnych to pracownicy naukowi, zatrud-
nieni na PK, w tym osoby ze znaczącymi 
osiągnięciami naukowymi i dydaktycz-
nymi — laureaci konkursów krajowych  

Doktorzy habilitowani

Adam 
Gąska 

WM

Ksenia 
Ostrowska 

WM

Magdalena
Jaremkiewicz 

WM

Andrzej 
Szromba 

WIEiK

Dariusz 
Borkowski 

WIEiK

Magdalena 
Niemczewska-Wójcik 

WM

Anna 
Szewczenko 

WA

Artur 
Cebula 

WM

Wojciech 
Drozd 

WIL

Bożena 
Tyliszczak 

WIiTCh
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Kasper
Jakubowski

WA

Magda
Kijania-Kontak

WIL

Dominika
Boroń

WIiTCh

Arkadiusz
Duda
WIEiK

Karolina
Dudzic-Gyurkovich

WA

Maciej
Gierada
WIiTCh

Adam
Derlatka

WA

Doktorzy

Mateusz
Prończuk

WIiTCh

Sabina Puławska- 
-Obiedowska

WIL

Bartosz
Rozegnał

WIEiK

Agnieszka
Włoch-Szymla

WA

Bartłomiej
Szewczyk

WIL

Damian
Wieczorek

WIL

Marcin
Tomczyk

WIEiK

Wojciech
Kujawski

WA

Mariusz
Łysień

WA

Wojciech
Matys

WA

Krzysztof
Petrus

WA

Elwira
Lasoń

WIiTCh

Zdjęcia: Jan Zych

Martin
Vačšák

WA

prodziekana dr hab. inż. Magdaleny  
Niemczewskiej-Wójcik czy najmłodszego 
wypromowanego doktora habilitowanego 
dr. hab. inż. Adama Gąski.

W gronie młodych doktorów znalazło 
się dwadzieścia jeden osób. Dziesięcioro 
swoje rozprawy doktorskie obroniło na 
Wydziale Architektury. Po przedstawie-
niu doktorów, zakresu ich zainteresowań 
naukowych i pozanaukowych, a także po 

przedstawieniu promotorów, nastąpiło 
uroczyste ślubowanie i wręczenie dyplo-
mów doktora nauk technicznych. 

Uroczystość zakończył rektor prof. Jan 
Kazior, kierując kilka słów do zgromadzo-
nych — promowanych, ich gości oraz 
promotorów. Podkreślił, że osiągnięcie 
wyznaczonego celu wymaga wielu tru-
dów i wyrzeczeń, a sukces nie byłby moż-
liwy bez wsparcia bliskich. Zachęcił do  

dalszego rozwoju i stawiania sobie wyma-
gań. Promotorom podziękował za wska-
zywanie drogi kolejnym pokoleniom na-
ukowców i   zapewnianie rozwoju nauki, 
dziekanom — za opiekę i dbałość o prawi-
dłowy przebieg procesu nadawania stop-
ni nau kowych. Po zakończeniu oficjalnej 
części uroczystości zaprosił wszystkich do 
wspólnego zdjęcia i rozmów przy symbo-
licznej lampce wina.

Agata
Walczak

WA
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Trwa dobra passa studentów, absolwentów 
i pracowników Politechniki Krakowskiej. Zosta-
ją laureatami konkursów, obejmują wysokie 
stanowiska, są powoływani do prestiżowych 
gremiów, wystawiając tym samym dobre 
świadectwo swojej uczelni. Minione lato przy-
niosło wieści o kolejnych osiągnięciach osób 
związanych z PK. Oto niektóre z nich. 

*
Dr inż. K i n g a  K o r n i e j e n k o  z Instytutu 
Inżynierii Materiałowej PK i mgr inż. J u l i a 
R a d  w a n-P r a g ł o w s k a  z Katedry Bio-
technologii i Chemii Fizycznej PK znalazły się 
w gronie młodych naukowców, laureatów 
X  konkursu ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
„Lider”. Od NCBiR otrzymały dofinansowanie 
w wysokości nieco ponad 1 mln 400 tys. zło-
tych każda. Kierować będą pracami własnych 
zespołów badawczych. Projekt K. Korniejenko 
dotyczy innowacyjnego materiału, jakim są 
pianki geopolimerowe o niskiej przewodności 
cieplnej, wytwarzane na bazie odpadów prze-
mysłowych. J. Radwan-Pragłowska prowadzi 
badania nad personalizowanymi bifunkcyjny-
mi matrycami hybrydowymi o indukowanych 
właściwościach bioaktywnych jako innowa-
cyjnymi systemami hemostatycznymi.

*
Profesorowie Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej — A n d r z e j  K a d ł u c z k a 
z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków oraz Z b i g n i e w  M y c z k o w s k i 
z Instytutu Architektury Krajobrazu zostali 
powołani przez burmistrza Wiślicy Jarosława 
Jaworskiego w skład 9-osobowego zespołu 
konsultacyjno-doradczego ds. projektu „His-
toryczny zespół urbanistyczny Wiślicy pom-
nikiem historii”. Pracą interdyscyplinarnego 
gremium specjalistów kieruje prof. Ireneusz 
Płuska z Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Pozostali członkowie to: prof. Andrzej 
Koss (Akademia Sztuk Pięknych w Warsza-
wie), prof. Jerzy Jasieńko (Politechnika Wro-
cławska), dr  Robert Kotowski (Muzeum Na-
rodowe w Kielcach), dr Marek Rubnikowicz 
(Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej 
MKiDN), dr Andrzej Gołembnik (Międzyuczel-
niany Instytut Konserwatorski), Waldemar 
Gliński (Pracownia Badań Archeologicznych 
w Kielcach). Wszyscy pracują społecznie.

*
Asystenci Wydziału Architektury —  
mgr inż. arch. M a r c i n  G i e r b i e n i s 
z Instytut Projektowania Architektonicz-
nego PK  oraz mgr inż. arch. D a m i a n  
P o k l e w s k i - K o z i e ł ł  z Instytutu Projek-
towania Urbanistycznego PK — zdobyli wy-
różnienie w międzynarodowym konkursie 

dla młodych projektantów, 
zorganizowanym przez sto-
warzyszenie Young Archi-
tects Competitions. Tematem 
konkursu był projekt kaplicy 
dla wspólnoty wyznanio-
wej w Rukomo, wiosce po-
łożonej w wyżynnej części 
Rwandy. Projekt zgłosili na 
konkurs jako Pracownia Ar-
chitektoniczna „Gierbienis  
+ Poklewski”. Wyniki konkur-
su ogłoszono w czerwcu br. 
W ubiegłym roku otrzymali 
II  nagrodę za projekt biblioteki, mającej 
powstać we włoskim miasteczu Collodi, 
w obrębie parku dla dzieci.

*
Badaczy z Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK — prof. K r z y s z t o f a  P i e -
l i c h o w s k i e g o, dr. inż. To m a s z a  M a j k ę 
i inż. P i o t r a  S t a c h a k a  — uhonorowano 
statuetką „Lider Bezpieczeństwa Państwa” 
w VII edycji konkursu zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Dostawców na rzecz Służb 
Mundurowych. Innowacyjnym produktem, któ-
ry w ten sposób doceniono, są wielowarstwowe 
panele kompozytowe, przeznaczone do ochro-
ny balistycznej (mogą być używane jako wkła-
dy do kamizelek kuloodpornych lub panele do 
ochrony pojazdów i obiektów). Konkurs „Lider 
Bezpieczeństwa Państwa” został rozstrzygnięty 
14 czerwca br. Gala odbyła się w Centrum Konfe-
rencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

*
Laureatem ósmej edycji programu Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamen-
towy Grant” został M a c i e j  P i l c h, obecnie 
już absolwent Wydziału Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej PK. W konkursie dla wybitnie 
uzdolnionych studentów, którzy prowadzą 
badania naukowe, uczestniczył jako student 
ostatniego roku studiów II stopnia. Ministe-
rialne dofinansowanie w wysokości 220 tys. 
złotych uzyskał na projekt, który znajdzie za-
stosowanie w przemyśle wysokich technologii 
i dotyczy projektowania, otrzymywania oraz 
badania właściwości aplikacyjnych nowego 
typu powłok PSP  i TSP  w ramach konstrukcji 
innowacyjnych systemów do mapowania roz-
kładu termodynamicznych parametrów stanu 
na powierzchniach obiektów rzeczywistych. Na 
PK Maciej Pilch studiował inżynierię chemicz-
ną i procesową, pracę dyplomową wykonaną 
pod kierunkiem dr. hab. inż. Romana Popiela-
rza, prof. PK obronił w lipcu br. Ukończył także 
studia I stopnia na kierunku technologia che-
miczna, a promotorem jego pracy inżynierskiej 
była dr inż. Joanna Ortyl. W roku akademickim 
2018/2019 był stypendystą ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego; nagradzany za pra-
cę w studenckim kole naukowym oraz udział 
w studenckich sesjach i konferencjach nauko-
wych. W październiku rozpocznie kształcenie 
w Szkole Doktorskiej PK.

*
Absolwentka Wydziału Architektury PK D o -
m i n i k a  S t r z a ł k a  otrzymała nagrodę 
główną i 2,5 tys. euro w Konkursie na Do-
roczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integra-
cyjną BDA — SARP. Uznanie jury obradu-
jącego pod przewodnictwem arch. Jacka 
Lenarta wzbudził jej projekt dyplomowy 
„Miedzianka, the history of disappearnig” 
wykonany w Instytucie Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków PK pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Kadłuczki i dr hab. inż. Jolan-
ty Sroczyńskiej i obroniony w bieżącym roku 
akademickim. Autorka zainspirowana książką 
Filipa Springera „Miedzianka. Historia znika-
nia” postanowiła się włączyć w proces przy-
wracania miejscu tożsamości. 

Konkurs, który organizują Bund Deutscher 
Architekten i Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich, służy współpracy i integracji środowis-
kowej młodych architektów z Niemiec i Polski. 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień od-
było się 16  czerwca br. w siedzibie Zarządu 
Głównego SARP w Warszawie. Konkurs zorga-
nizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

*
Nowym dyrektorem Zarządu Dróg i Komuni-
kacji w Tarnowie został A r t u r  M i c h a ł e k . 
Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. 
Studiował budownictwo (specjalność: drogi, 
ulice, autostrady) na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej. Pracę dyplomową pt. „Badanie jakości 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tar-
nowie”, przygotowaną wspólnie z Szymonem 
Koziołem, obronił w 2001 r. (promotorem był 
prof. Andrzej Rudnicki). Na PK ukończył również 
studia podyplomowe z zakresu inżynierii ruchu. 
Od 21 lat pracuje w Urzędzie Miasta Tarnowa, 
w Zarządzie Dróg i Komunikacji — od 2015 r.

Opracowanie: K. T.

Wyróżnienia i zaszczyty dla ludzi Politechniki

Wyróżniony projekt Marcina Gierbienisa i Damiana 
Poklewskiego-Koziełła
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Austriackie Wels gościło w dniach  
22–23 maja 2019 r. XX konferencję „Research 
and Education in Mechatronics” (REM 2019), 
uznawaną za wiodące spotkanie mechatro-
ników w Europie. Coraz chętniej uczestniczą 
w niej również naukowcy spoza naszego 
kontynentu. W obecnej edycji wzięło udział 
sto dziesięć osób z wielu krajów europej-
skich, a także z USA, Japonii, Indii, Pakistanu, 
Meksyku, Jordanii, Egiptu, Turcji i Omanu. 
W sumie reprezentowanych było osiemna-
ście krajów z czterech kontynentów. 

Do Wels przybyła duża grupa naukow-
ców z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej Politechniki Krakowskiej. Konfe-
rencji współprzewodniczył prof. Krzysztof 
Kluszczyński (dyrektor Instytutu Automatyki 
i Trakcji Elektrycznej), a członkiem komitetu 
naukowego był dr hab. inż. Janusz Gołdasz, 
prof. PK. Ponadto uczestnikami byli: dr hab. 
inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (dyrektor In-
stytutu Elektromechanicznych Przemian 
Energii), dr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. Marek 
Dudzik, dr inż. Krzysztof Tomczyk, doktorant 
mgr Tomasz Makowski oraz student studiów 
magisterskich inż. Dawid Kruk. 

Przedstawili oni osiem referatów doty-
czących badań realizowanych na WIEiK. Po-

Następne spotkanie na Politechnice Krakowskiej

O mechatronice w Wels
szczególne wystąpienia dotyczyły: układu 
napędowego elektrycznego skutera, tłu-
mienia drgań w żurawiach budowlanych, za-
stosowania płynów magnetoreologicznych 
w sprzęgłach elektromagnetycznych i ak-
tywnych tłumikach samochodowych, mode-
lowania hybrydowych wyrzutni elektromag-
netycznych oraz inteligentnych systemów, 
doskonalących technologię druku (współ-
autorami tych ostatnich prac byli naukowcy 
z Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwo-
wie). W konferencji wzięli udział reprezentan-
ci firm przemysłowych z Górnej Austrii. 

Konferencje REM w szczególny sposób 
wyróżniają sesje dedykowane rozwojowi 
i doskonaleniu metod kształcenia inżynie-
rów w zakresie mechatroniki. Szeroką i żywą 
dyskusję wywołała prezentacja: ,,50 years of 
Mechatronics — what is next?”. Wiele głosów 
poświęcono niezbędnym zmianom w pro-
gramach studiów technicznych, wynikają-
cym z nowej filozofii i technologii produkcji 
przemysłu 4.0, jak też z konieczności wpro-
wadzenia do siatki zajęć w zdecydowanie 
szerszym zakresie przedmiotów informa-
tycznych. W kontekście tejże dyskusji wydaje 
się, że wprowadzenie infotroniki — nowego 
kierunku studiów na studiach magisterskich 

na WIEiK (pierwszy nabór nastąpi w lutym 
2020 r.) jest inicjatywą  trafną, bardzo dobrze 
wpisującą się w nowe trendy i wyzwania. 

Organizatorem kolejnej, XXI konferen-
cji REM (poszerzonej o dwie inne ważne 
konferencje, poświęcone mechatronice — 
X  Europe — Asia Congress oraz XII France 
— Japan Congress on Mechatronics) będzie 
Wydział inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej PK. W Wels prof. Krzysztof Kluszczyń-
ski oraz prof. Tomasz Węgiel przedstawili 
obszerną prezentację Politechniki Krakow-
skiej, Krakowa oraz założeń programowych 
planowanej konferencji. 

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Wels 
jest uczelnią bardzo nowoczesną, kształ-
cącą sześć tysięcy studentów. Wyróżnia go 
bardzo szeroka i owocna współpraca z prze-
mysłem (wartość zrealizowanych grantów 
i projektów przemysłowych w 2018 r. wyno-
siła dwadzieścia milionów euro). 

Korzystając z pobytu na konferencji  
REM, pracownicy PK zapoznali się z tematyką 
badawczą podejmowaną na Uniwersytecie 
Nauk Stosowanych w Wels, zwiedzili labora-
toria badawcze i dydaktyczne oraz omówili 
możliwe kierunki i formy współpracy.

(R.)

Parlament Studentów RP we współpracy 
z Samorządem Studenckim Politechniki 
Krakowskiej zorganizował w dniach 22– 
–25 sierpnia 2019 r. w Krakowie Konferen-
cję Ekspertów Praw Studenta. 24 sierpnia 
br. z uczestnikami konferencji spotkał się 
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin.

Wicepremier podzielił się ze studen-
tami garścią refleksji na temat wdrażania 
ustawy 2.0. Ocenił działania podjęte przez 
uczelnie i przedstawił w zarysie ewentualną 
nowelizację ustawy. Uczestnicy spotkania 
pytali o różne sprawy, m.in. o płatne obozy 
sportowe dla studentów akademii wycho-
wania fizycznego, a także o bardzo ważną 
dla studentów kwestię powoływania na 
funkcje kierownicze na uczelni osób ma-
jących w zakresie obowiązków sprawy 
studenckie. Jarosław Gowin stwierdził, że 

Jarosław Gowin spotkał się na PK ze studentami

Jarosław Gowin. Fot.: Jan Zych

sprawy kształcenia należy traktować rów-
nież jako sprawy studenckie. W spotkaniu, 
które odbyło się na Wydziale Mechanicz-
nym, uczestniczyli prorektor PK ds. stu-
denckich dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz 
dziekan WM prof. Jerzy Sładek. 

Konferencja Ekspertów Praw Studenta 
odbyła się po raz szósty, ale po raz pierw-
szy gościła w Krakowie. Głównym koordy-
natorem wydarzenia był przewodniczą-
cy Samorządu Studenckiego PK Michał 
Kostrzewa, który jest też członkiem Rady 
Wykonawczej Parlamentu Studentów RP. 
W konferencji wzięło udział rekordowo 
dużo uczestników — 147 osób. Z żalem 
opuszczali Kraków, co potwierdza, że po-
mysł przeniesienia spotkania z Warszawy 
na Politechnikę Krakowską był trafny.

(ps)
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Na początku września rozpoczęła się elek-
troniczna rejestracja kandydatów do Szkoły 
Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Poprze-
dziło ją informacyjne spotkanie, które zorga-
nizowano 2 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej 
pawilonu „Kotłownia”. 

Podstawowe informacje na temat za-
sad rekrutacji, limitu miejsc w podziale na 
dyscypliny i wymaganych dokumentów 
przekazała przewodnicząca Rady Szkoły  

Rusza Szkoła Doktorska PK

Przewodnicząca Rady Szkoły Doktorskiej 
Małgorzata Cimochowicz-Rybicka

Doktorskiej dr hab. inż. Małgorzata  
Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. Specyfikę 
dyscyplin naukowych, w których prowa-
dzone będzie kształcenie, omówili przed-
stawiciele poszczególnych dyscyplin. 
Dalszych informacji udzielił sprawujący 
opiekę nad Szkołą Doktorską prorektor 
ds. nauki prof. Tadeusz Tatara. 

Prorektor stwierdził, że osoby, które zde-
cydują się przejść z dotychczasowych stu-
diów doktoranckich do Szkoły Doktorskiej, 
będą zmuszone rozpocząć proces uzyski-
wania stopnia doktorskiego 
całkowicie od początku. Nie 
istnieje możliwość przeno-
szenia wcześniej uzyskanych 
zaliczeń ani zdanych egza-
minów. Egzekwowane bę-
dzie terminowe — w ciągu 
4  lat — ukończenie szkoły. 
Prof.  Tatara zapewnił, że 
obligatoryjnie wypłacane 
wszystkim uczestnikom  

XXIX Zjazd Dziekanów Wydziałów Elek-
trycznych, Elektroniki, Telekomunikacji,  
Automatyki i Robotyki oraz Informa-
tyki odbył się w dniach 28–31 maja  
2019  r. w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W trakcie zjazdu poruszono 
wiele aktualnych tematów dotyczących 
m.in. badań naukowych i grantów, współ-
pracy z przemysłem, rozwoju kadry nauko-
wo-badawczej oraz doskonalenia procesu 
kształcenia inżynierów. 

Na spotkanie przybyło prawie sto 
dwadzieścia osób — dziekanów i prodzie-
kanów. Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 
reprezentowali dziekan prof. Adam Ja-
giełło oraz prodziekani: dr hab. inż. Wi-
told Mazgaj, prof. PK, dr hab. inż. Andrzej 
Szromba i dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, zaś 
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 
PK reprezentował prodziekan dr inż. Jerzy 
Jaworowski. Gościem zjazdu był dyrektor 
Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycz-
nej PK prof. Krzysztof Kluszczyński, który 
współinicjował pierwsze ogólnopolskie 

spotkanie dziekanów wydziałów elek-
trycznych. 

Podczas ceremonii otwarcia zjazdu, zor-
ganizowanej w Sali Senatu AGH, prof. Klusz-
czyński przedstawił w ramach prezentacji 
,,Wspomnień czar” historię dwudziestu 
dziewięciu zjazdów na tle przemian do-
konujących się w szkolnictwie wyższym 
i polskiej nauce od 1989 r. Dotychczasowe 
zjazdy podzielił na trzy okresy, nazywając 
je, z lekkim przymrużeniem oka, kolejno: 
Dekadą Płomiennego Zapału (1991–2000), 
Dekadą Wielkich Nadziei (2001–2010) oraz 
Dekadą Marzeń o Stanie Ustalonym (od 
2010 r.). Ten ostatni okres, związany z nie-
ustającymi zmianami w prawie o szkolnic-
twie wyższym, trwa nadal. Periodyzacja 
przedstawiona przez prof. Kluszczyńskiego 
spotkała się z żywą reakcją sali. 

Chociaż tegoroczny zjazd nosił numer 
dwudziesty dziewiąty, funkcję przewodni-
czącego zjazdu pełniło dotąd już trzydzie-
ści osiem osób. Począwszy od piętnaste-
go spotkania dwa, a nawet trzy wydziały 
(wyodrębnione z pierwotnie istniejących 

wydziałów elektrycznych) podejmują 
się bowiem organizacji kolejnego zjaz-
du. W tym roku organizatorami spotka-
nia były dwie jednostki AGH — Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział In-
formatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 
Dziekani obu tych wydziałów prof. Ryszard 
Sroka i prof. Krzysztof Boryczko ufundowa-
li — na prośbę prof. Krzysztofa Kluszczyń-
skiego — bukiet trzydziestu ośmiu biało- 
-czerwonych róż w podzięce dla swych 
poprzedników, którzy wkładając duży trud 
w organizację wcześniejszych zjazdów, po-
twierdzili, że bliska jest im dewiza Akade-
mii Górniczo-Hutniczej: „Z pracy powsta-
łem, pracy i nauce służę”. 

Obrady toczyły się w hotelu „Galaxy”, 
zaś uroczyste zakończenie zjazdu odbyło 
się w Kopalni Soli w Wieliczce. Organizato-
rem następnego spotkania dziekanów bę-
dzie Wydział Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej PK.

(R.) 

Spotkanie dziekanów wydziałów elektrycznych

szkoły stypendium nie zamyka drogi do 
pozyskiwania dodatkowych środków, 
np. z udziału w projekcie badawczym.

Prorektor dr hab. inż. Marek Stanu-
szek apelował o silne zaangażowanie się 
uczestników szkoły doktorskiej w działal-
ność Samorządu Doktorantów. W spotka-
niu uczestniczył prorektor dr hab. inż. Jerzy 
Zając, prof. PK.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

Na spotkanie przyszło wielu kandydatów na doktorów
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Kolejna, XXVI edycja Polsko-Amerykańskiej 
Szkoły Biznesu na Politechnice Krakow-
skiej dobiegła końca. Wręczenie dyplo-
mów absolwentom odbyło się 25 czerwca 
2019  r. Na uroczystość, tradycyjnie zorga-
nizowaną na terenie kampusu PK w Czyży-
nach, przybył konsul USA ds. polityczno- 
-ekonomicznych w Krakowie Thomas Zia. 
Obecni byli przedstawiciele władz uczelni 
z rektorem prof. Janem Kaziorem i dzieka-
nem Wydziału Mechanicznego prof. Jerzym 
Sładkiem. Uczestnicy programu Executive 
Master of Business Administration otrzy-
mali dyplomy MBA Politechniki Krakowskiej 
i Central Connecticut State University. 

Kierownik Polsko-Amerykańskiej Szko-
ły Biznesu dr Jolanta Szadkowska jest bar-
dzo zadowolona z przebiegu i wyników 
kształcenia. Podkreśla, że rocznik repre-
zentował wyjątkowo wysoki poziom. Słu-
chacze pomagali sobie nawzajem, darzyli 
się życzliwością, zaprzyjaźnili ze sobą. 
Również absolwenci byli usatysfakcjono-
wani tym, co dały im zajęcia w Szkole Biz-
nesu. Po odebraniu dyplomów z najwyż-
szym uznaniem wyrażali się o studiach. 

Bartłomiej Marchut uzyskał nie tylko 
dyplom MBA PK i CCSU, będący — jak 
podkreśla — wartością na rynku pracy, 
ale także tytuł najlepszego ucznia. Wyróż-
nienie to cieszy go tym bardziej, że grupa 
była niezwykle ambitna i wysoce uzdol-
niona. Za wyróżnienie uważa możliwość 
napisania pracy końcowej (o negocja-
cjach w konflikcie kultur) pod kierunkiem 
prof.  Zbigniewa Nęckiego. Bartłomiej 
Marchut podkreśla, że mimo bogatego 
doświadczenia, jakie zyskuje dzięki co-
dziennym kontaktom ze środowiskiem 
biznesu międzynarodowego, zajęcia na 
uczelni pozwoliły mu przyswoić sobie 
nowe umiejętności. Dodaje, że warunki do 
kształcenia się i rozwijania kreatywności 
stwarzały ciepłe, prawie rodzinne relacje 
z kierownictwem szkoły, kadrą nauczają-
cą oraz kadrą wspomagającą, w tym z nie-
ocenionymi — jak mówi — paniami Aliną 
Gaudą i Elżbietą Świtalską. 

Artur Pławny, dyrektor do spraw stra-
tegii produktowej i marketingu w firmie 
dostarczającej unikatowe rozwiązania dla 
branży budowlanej na całym świecie, sta-
wiał wysokie wymagania planowanym 
studiom. Szukał czegoś więcej niż sam  

tytuł MBA. Szkołę Bizne-
su na PK wybrał przede 
wszystkim ze względu na 
dobrze przygotowany pro-
gram. Teraz, ukończywszy 
studia, stwierdza, że wybór 
był doskonały. Za bardzo 
mocną stronę szkoły uwa-
ża zaangażowanie i chęć 
tworzenia ciekawych zajęć 
przez wykładowców. Do-
daje też: „Jestem szczęśli-
wy, że spotkałem tak świet-
ne grono kolegów, których 
bez przesady mogę na-
zwać przyjaciółmi na każdą 
okazję”.

Sylwia Kostka pracuje w Narodowym 
Centrum Nauki, gdzie zajmuje się koor-
dynowaniem największej na świecie sieci 
agencji finansujących badania w zakre-
sie technologii kwantowych. Podkreśla, 
że dzięki studiom MBA zdobyła wiedzę 
w wielu dziedzinach, m.in. w zarządzaniu, 
finansach czy negocjacjach. Za najwięk-
szą wartość wyniesioną ze studiów uważa 
ukierunkowanie na współpracę z ludźmi. 
Wspomina: „Podobało mi się, że program 
studiów na Politechnice Krakowskiej utrzy-
muje równowagę pomiędzy rozwojem 
indywidualnym słuchaczy i budowaniem 
pozycji lidera, a współpracą i tworzeniem 
świadomości grupowej, podkreślaniem 
tego, jak ogromne znaczenie ma w pracy 
tzw. czynnik ludzki i jak efektywnie można 
pracować razem”. Wybór studiów MBA na 
PK uważa za świetną decyzję.

Michał Ludwikowski do Polsko- 
-Amerykańskiej Szkoły Biznesu trafił 
przez… Tatry. Razem z kolegą wspólnych 
znajomych, Arturem, wszedł na szczyt 
Rysów. Artur miał problemy ze wspinacz-
ką, okazał się natomiast doświadczonym 
menedżerem z ukończonymi studiami 
MBA. Myślący o tym samym Michał, posłu-
chał rekomendacji Artura i wybrał Szkołę 
Biznesu na PK. Cieszy się, że na studiach 
znalazł motywację do ogromnej pracy 
związanej z poznaniem nowoczesnych 
metod zarządzania. W samych superlaty-
wach wyraża się o poziomie wykładów. 
I dodaje: „Najśmielsze moje oczekiwania 
jednak przekroczyli ludzie — koleżanki 
i koledzy, z którymi miałem przyjemność 

studiować. Wspólnie się uczyliśmy, pra-
cowaliśmy, ale i bawiliśmy. Otrzymałem 
masę pozytywnej energii, jednocześnie 
dzieląc się własną”. 

Tomasz Rogóż długo zastanawiał 
się nad wyborem uczelni, na której 
mógłby odbyć studia MBA. Do Polsko- 
-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na 
Politechnice Krakowskiej przekonały go 
przede wszystkim bardzo dobre opinie 
studentów z lat poprzednich, a także 
wysokie miejsce PK w rankingu MBA. Na 
studiach spotkał osoby z różnych środo-
wisk, o ciekawym doświadczeniu zawo-
dowym. Podkreśla: „Grupa była bardzo 
ekspresyjna, motywująca wzajemnie, 
twórcza, zaangażowana i mocno profesjo-
nalna. Wykłady i ćwiczenia zostały dobra-
ne w taki sposób, aby poruszyć wszelkie 
aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, 
finanse, rachunkowość, HR, marketing,  
wystąpienia publiczne, media społecznoś-
ciowe… Nie sposób wymienić wszystkie”. 
Za największą wartość wyniesioną ze stu-
diów MBA na PK Tomasz Rogóż uważa wie-
dzę i praktykę przekazaną przez znakomi-
tych wykładowców.  

Słuchacze XXVI edycji Polsko- 
-Amerykańskiej Szkoły Biznesu podkreśla-
ją zgodnie wartość, jaką stanowiła dla nich 
praca w grupie ludzi ambitnych, mądrych, 
otwartych i z poczuciem humoru. Po ukoń-
czeniu nauki i otrzymaniu dyplomów na-
dal utrzymują ze sobą kontakty, zarówno 
zawodowe, jak i prywatne. 

(ps)

Absolwenci wystawiają wysoką ocenę Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu

Studia dały im wiedzę, dyplomy i przyjaźnie

Michał Ludwikowski cieszy się z otrzymanego dyplomu, obok: 
dziekan Jerzy Sładek, rektor Jan Kazior i konsul Thomas Zia. 
Fot.: Piotr Gibas
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Różne koncepcje utworzenia parku na obsza-
rze znajdującym się pod nową łącznicą kole-
jową na Zabłociu przygotowali studenci Wy-
działu Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Publiczna prezentacja projektów odbyła się 
2 lipca 2019 r. w Muzeum Historii Podgórza. 

Zanim studenci pokazali swe prace, 
szerszy kontekst problemu przedstawił 
dr  inż.  arch.  Krzysztof Wielgus z Instytutu  
Architektury Krajobrazu WA PK. Mówił o prob-
lemach związanych z zagospo da ro waniem 
terenów poprzemysłowych, w in stytucie 
nazywanych bardziej neutralnym terminem 

„krajobrazy inżynieryjne”. Obszary te mają 
swoje specyficzne, może trochę mroczne — 
jak się wyraził Krzysztof Wielgus — piękno 
i fascynują artystów. Obserwacja historii tych 
terenów pozwala dostrzec, jak znacznym ule-
gają one zmianom. 

W wieku XIX i na początku wieku 
XX  w Podgórzu (wtedy jeszcze odrębnym  
mieście) produkcja przemysłowa była większa 
niż w Krakowie (w stosunku do Podgórza Kra-
ków był konsumentem). Stąd obfitość wystę-
pujących w Podgórzu krajobrazów inżynieryj-
nych. W szczególności należy do nich krajobraz 
kolejowy. Właśnie temat wpisujący się w ten 
krąg zagadnień podjęli studenci III roku, kształ-
cący się na kierunku architektura krajobrazu. 

Temat brzmiał: „Liniowy park kolejowy 
na podgórskiej osi kultury. Opracowanie 
koncepcji funkcjonalnej i projektu zagos-
podarowania terenów poprzemysłowych 
wzdłuż nowej łącznicy kolejowej”. Podjęty 
został w semestrze letnim roku akademic-
kiego 2018/2019 w ramach zajęć z rewitali-
zacji terenów poprzemysłowych. 

Przebieg prac projektowych koordyno-
wali dr  hab.  iż. arch. Zbig niew Myczkowski, 
prof. PK i dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. W za-
jęciach udział brali pracownicy  Instytutu Ar-
chitektury Krajobrazu PK: dr hab. inż. arch. Jad-
wi ga Środulska-Wielgus, dr  hab. inż. arch. 
Urszula Forczek-Brataniec, dr inż. arch. Wojciech  
Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. krajobr. Karolina 

Latusek. Zajęcia zorganizowano we współ-
pracy z Muzeum Krakowa i Stowarzyszeniem  
Podgórze.pl.

Temat podjęło dwadzieścia siedmioro 
studentów. W pracach projektowych obok 
Polaków uczestniczyli studenci z Programu 
Erasmus — z Chile, Meksyku, Niemiec, Au-
stralii (Tasmanii), Turcji i Ukrainy. Zajęli się te-
renem znajdującym się pod łącznicą kolejową 
i wzdłuż nasypu dawnej Galicyjskiej Kolei Ka-
rola Ludwika. To fragment planowanej Pod-
górskiej Osi Kultury. Struktura ma charakter 
liniowy, jest skierowana z jednej strony ku 
kopcowi Krakusa, z drugiej zaś w stronę ko-
ścioła Mariackiego. 

Przystępując do pracy, studenci dokonali 
najpierw studium historycznego i krajobra-
zowego terenu, aby możliwie najlepiej roz-
mieścić proponowane funkcje. Funkcje rekre-
acyjne, sportowe i ekspozycyjne starano się 
powiązać z wątkiem tożsamości miejsca. 

Obszarami poprzemysłowymi Podgórza 
architekci krajobrazu na Politechnice Krakow-
skiej zajmują się od około trzydziestu lat. Nie 
zawsze udaje się osiągnąć oczekiwany efekt, 
jak np. w przypadku kamieniołomu miejskie-
go. Generalnie jednak postępuje proces re-
waloryzacji zaniedbanych terenów i ta część 
Krakowa coraz bardziej pięknieje. Ostatnio 
swój wkład w ten proces wnoszą również 
studenci.

(ps)

Studenckie pomysły na park pod łącznicą kolejową

Galeria widokowa dla Podgórza

Wizualizacja parku, autorzy: Manuel Guerre-
ro Vazques (Meksyk), Klaudia Małyjurek, 
Olha Rafalovska (Ukraina)

Michał Ptak, student Politechniki Krakow-
skiej, zdobył drugą nagrodę w międzyna-
rodowym konkursie architektonicznym na 
projekt pierwszej kolonii na Marsie. Laure-
at zgłosił do konkursu część swojej pracy 
magisterskiej, którą obronił latem na Wy-
dziale Architektury PK. 

Konkurs „First Colony on Mars” zorgani-
zowano w ramach międzynarodowego festi-
walu architektonicznego KLAF 2019 w Kuala 
Lumpur, w Malezji. Uczestnicy rywalizacji 
musieli uwzględnić w swoich projektach 
obecny stan wiedzy naukowej o Marsie 
i podróżach kosmicznych. Zgłoszono po-
nad sto dwadzieścia projektów z całego 
świata. Pomysł Michała Ptaka został doce-
niony przez międzynarodowe jury m.in. za 
spójność koncepcji, a jednocześnie dba-
łość o techniczne detale. 

Zaprojektował bazę na Marsie, doceniono go 
w Kuala Lumpur

Wizualizacja bazy na Marsie, projekt Michała Ptaka

Promotorami pracy magisterskiej 
„Baza na Marsie”, pracy, z której wywodzi 
się nagrodzony projekt, byli prof. Jacek 
Gyur kovich i dr hab. inż. arch. Mateusz 
Gyur kovich. Ze względu na termin egza-

minu dyplomowego laureat konkursu nie 
mógł osobiście uczestniczyć w oficjalnym 
rozdaniu nagród w Kuala Lumpur.

(ms)
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Aż stu osiemdziesięciu siedmiu absolwen-
tów odebrało 29 czerwca 2019 r. świadec-
twa ukończenia studiów podyplomowych, 
zorganizowanych i prowadzonych przez 
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów 
Jakości Politechniki Krakowskiej. Kolejnych 
dziewięćdziesiąt osób otrzyma takie doku-
menty w semestrze zimowym nowego roku 
akademickiego.

Z bogatej oferty kształcenia Centrum 
słuchacze wybierali przede wszystkim studia 
dotyczące logistyki i transportu drogowego, 
zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania 
energią, a także specjalistyczne studia z za-
kresu zarządzania chemikaliami w przedsię-
biorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia REACH. Największą popular-
nością cieszył się jednak tradycyjnie kierunek 

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pra-
cy (zrealizowano już dziewięćdziesiąt osiem 
edycji). Studia podyplomowe dotyczące 
bhp uruchomiono także w Płocku, we współ-
pracy z Centrum Edukacji Grupa Orlen (to już 
jedenasta edycja). 

Osoby, które skorzystały z kształcenia 
podyplomowego w CSiOSJ PK podkreślają, 
że zostały wyposażone nie tylko w specjali-
styczną wiedzę, której poszukiwały, ale że 
studia pozwoliły im również zyskać nowe 
kompetencje. Oprócz świadectwa ukończe-
nia studiów uzyskały także dodatkowe do-
kumenty, jak: zaświadczenie o ukończeniu 
kursu pedagogicznego bhp; certyfikat ukoń-
czenia kursu pierwszej pomocy przedlekar-
skiej i certyfikat audytora wewnętrznego 
systemu zarządzania bhp. Osoby, które zdały 

Podsumowano rok akademicki w CSiOSJ PK

Kształcimy na studiach podyplomowych
dodatkowy egzamin, otrzymały ponadto cer-
tyfikat pełnomocnika systemu zarządzania 
bhp, wydany przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji SA.

Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości powstało w 2000 r. jako pozawy-
działowa, samofinansująca się jednostka Poli-
techniki Krakowskiej. Do jego zadań, oprócz 
„działań na rzecz wprowadzania systemu 
jakości w dydaktyce, badaniach naukowych 
i zarządzaniu PK”, należy organizowanie i pro-
wadzenie studiów podyplomowych, szkoleń 
oraz kursów. Do tej pory w dwustu trzydzies-
tu ośmiu edycjach studiów podyplomowych 
w CSiOSJ wzięło udział sześć tysięcy osiemset 
trzydzieści siedmioro słuchaczy. Należy do-
dać, że... zadowolonych słuchaczy.

(R.)

Pochodzą z dwudziestu pięciu różnych 
państw na świecie. W Międzynarodowym 
Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej 
uczestniczyli w bieżącym roku akademic-
kim w kursie przygotowawczym dla cudzo-
ziemców, którzy zamierzają podjąć w Polsce 
studia. W październiku chcieliby rozpocząć 
edukację na polskich uczelniach. Wśród tych, 
które wybrali, są: Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk 
Pięknych i Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, także 
politechniki — Warszawska, Wrocławska 
i oczywiście Krakowska. Rozpiętość kierun-
ków duża: od architektury i grafiki po dzien-
nikarstwo. 

Kurs ukończyło stu dwudziestu pięciu  
obcokrajowców. W tym gronie polskim po-
chodzeniem legitymuje się czterdzieści osiem 
osób, które przybyły do Krakowa głównie 
z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Kazach-
stanu, ale i z Brazylii czy Bośni i Hercegowiny. 
Dyplomy potwierdzające zakończenie edu-
kacji w MCK PK odbierali 27 czerwca 2019 r., 
podczas uroczystości wieńczącej wielomie-
sięczny wysiłek. Oprócz kadry wykładowców 
MCK uczestniczyli w niej rodzice i przyjaciele 
absolwentów. Władze PK reprezentował pro-
rektor ds. kształcenia PK Jerzy Zając. 

Spotkanie przebiegało — jak zwykle 
w MCK  — pod znakiem wielu kultur. Nie  

Słuchacze MCK uhonorowali swoich wykładowców owacją na stojąco

Zakończyli rok edukacji w Polsce
zabrakło akcentów etnograficznych, bowiem 
pochodzący z Nigerii i Mongolii słuchacze wy-
stąpili w strojach regionalnych. Po słowach 
podziękowań skierowanych przez dyrektora 
MCK Tomasza Jeleńskiego do lektorów i wykła-
dowców, słuchacze kursu uhonorowali ich trud 
owacją na stojąco. Jak podkreślali absolwenci 
MCK, z przyjacielskiej atmosfery i bogactwa 

obserwowanej w MCK różnorodności czerpią 
nawzajem. Dzięki coraz lepszej znajomości języ-
ka polskiego ich zauroczenie Polską nie maleje, 
a co ważne, w coraz większym stopniu mogą się 
dzielić kulturą i dziedzictwem swojego kraju, i to 
nie tylko z nauczycielami z MCK.

(R.)

Pochodzący z Nigerii Emosairue Onoriode odbiera dyplom i gratulacje od prorektora 
ds. kształcenia  Jerzego Zająca. Fot.: Jan Zych
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W Zakładzie Architektury Społeczno- 
-Usługowej na Wydziale Architektury 
PK nie kryją, że studenckie prace, które 
powstają podczas zajęć projektowych, 
mają służyć ludziom. Dowodem konkur-
sy, które organizuje się tu dla studentów 
III  roku. Konkursy konkretnie dedykowa-
ne lokalnym społecznościom. Tegorocz-
ny dotyczył ponownie Wieliczki. Miasto, 
znane przede wszystkim z zabytkowej 
kopalni soli, jest obiektem troski władz 
samorządowych o infrastrukturę, która 
służyłaby turystom, ale i mieszkańcom. 
Studenci PK projektowali więc już dla 
Wieliczki salę widowiskową i pawilon do 
obsługi ruchu turystycznego przy stacji 
PKP „Wieliczka — Kopalnia”. W tym roku 
zmierzyli się z zadaniem opracowania 
koncepcji budynku, który w nowoczesny 
sposób połączy funkcje sali koncerto-
wej i targu. Rozwiązania prezentowano 
w formie fizycznych modeli, a fotogra-
my makiet stanowiły centralny punkt 
jednobarwnych plansz, biorących udział 
w konkursie.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło 24 czerwca 2019 r. w wielickiej 
Mediatece. Poprzedzającym ogłoszenie 
wyników konkursu obronom projektów, 
jak zwykle, przysłuchiwali się burmistrz 
miasta i gminy Wieliczka Artur Kozioł, 
który konkurs objął swym patronatem, 
i jego zastępca — Piotr Krupa. Zwracając 
uwagę na ekonomiczne i sentymentalne 
aspekty, docenili oni wizjonerskie ele-
menty zaproponowanych rozwiązań. 

Działka, której dotyczyło zadanie pro-
jektowe, położona jest w Wieliczce na 
wschód od Rynku Głównego, u zbiegu 
ulic Stefana Batorego i Bolesława Lima-
nowskiego i charakteryzuje się dużymi 
różnicami wysokości. Aktualnie znajduje 
się tu uczęszczany przez mieszkańców 
targ. Miejscu należało nadać nową jakość, 
łącząc jego funkcję użytkową z nową, 
kulturalną (sala koncertowa). Projekty 
zostały wykonane podczas zajęć pod 
kierunkiem dr  hab.  inż. arch. Magdaleny  
Kozień-Woźniak, prof. PK, dr. inż. arch. 
Pawła Żuka i mgr. inż. arch. Marcina Gier-

bienisa z Zakładu Architektury Społeczno- 
-Usługowej PK. 

Największe zainteresowanie i długie 
dyskusje wzbudził projekt Pauliny Dziad-
kowiec i to on otrzymał pierwszą nagrodę. 
Zwraca uwagę rzeźbiarska, dynamiczna 
bryła, w której każda z form kryje osobne 
funkcje (sala koncertowa, foyer i targ). Au-
torka podkreśliła rolę natury w życiu czło-
wieka, „oddając” elewacje budynku przy-
rodzie — ściany porastają zielone pnącza, 
ale i spływa po nich woda. 

Wątek przyrody widoczny jest również 
w projekcie Wiktorii Kuzii, która zdobyła 
drugą nagrodę. Budynek przybiera for-
mę wzgórza, a jego dach można zamienić 
np. w otwarty, zielony ogród. Uwagę przy-
kuwa poderwanie dachu i oryginalne wyko-
rzystanie zieleni, w efekcie czego nad prze-
strzenią targu i foyer wisi... kwitnący sufit.

Inne podejście zaprezentował Michał 
Kiercz, który otrzymał trzecią nagrodę. 
Tworząc uliczkę z rzędem kramów po jed-
nej i przestrzeniami z ofertą kulturalną po 
drugiej stronie, nawiązał do klasycznej idei 

sukiennic. Pomysł funkcjonowania budyn-
ku oraz powściągliwa, elegancka forma 
ujęły jury. Wyróżnienie honorowe otrzy-
mała Martyna Socha, która zaproponowa-
ła współczesną, dynamiczną bryłę, opartą 
na układzie pochylni. Wybór białej, ażuro-
wej i błyszczącej siatki na pokrycie elewacji 
nadał formie lekkości. 

W konkursie zorganizowano również 
plebiscyt internetowy. Najwięcej głosów 
internautów i Grand Prix otrzymała Julia 
Sierpień, która stworzyła przypominającą 

Jak połączyć salę koncertową z... targiem

Prace studentów WA mogą służyć  
mieszkańcom Wieliczki

Praca Pauliny Dziadkowiec (I nagroda) Projekt Wiktorii Kuzii (II nagroda)

Praca Michała Kiercza (III nagroda) Praca Martyny Sochy (wyróżnienie 
honorowe)

Projekt Julii Sierpień 
(Grand Prix w plebiscycie internautów)



17Nasza Politechnika nr 9 (193) wrzesień 2019www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

skałę formę, skrywającą salę koncertową, a poprzez pochylnie 
— przestrzeń publiczną, i podkreśliła rolę sztucznego światła 
w architekturze. Równorzędne pierwsze wyróżnienia przyznano 
Paulinie Ociepie oraz Joannie Zimnej, drugie wyróżnienie — Na-
talii Czachor.

Konkursy projektowe organizowane dla studentów architek-
tury stanowią nie tylko atrakcyjną formę kształcenia. Dzięki kon-

Studentom gratulował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Z prawej: Magdalena Kozień-Woźniak i Piotr Krupa. Fot.: Jan Zych

Laureatów kolejnej edycji konkursu „Ar-
chitektura Betonowa — Gra Brył — Dom 
w Krajobrazie” poznaliśmy podczas otwar-
cia wystawy pokonkursowej 24 czerwca 
2019 r. w budynku Wydziału Architektury 
przy ulicy Warszawskiej. Ogłoszenie wyni-
ków połączone było z wręczeniem nagród 
i wyróżnień. 

Konkurs adresowany do studentów 
II roku studiów pierwszego stopnia WA PK zor-
ganizował tradycyjnie Zakład Architektury 
Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicz-
nej PK  we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Producentów Cementu. Trzy równorzędne 
nagrody przyznano: Joannie Opiło, Romano-
wi Hakowi i Dawidowi Madejowi.

Nagrody dla studentów za projekty z betonu
Ponadto sąd konkursowy przyznał 

serię wyróżnień. Otrzymali je: Szymon 
Albrycht, Emilia Banaś, Aleksandra Cichy, 
Patrycja Granda, Oliwier Górecki, Tatsiana 
Hudzinovitch, Karolina Kalinowska, Patry-
cja Kapuścińska, Robert Karpiński, Aleksan-
dra Kądziołka, Anna Krzykawska, Kornelia 
Łączkiewicz, Antonia Macias, Małgorzata 
Majcher, Patrycja Malisz, Patrycja Seruga, 
Anna Życka. 

Laureatom gratulacje złożył Dariusz 
Konieczny ze Stowarzyszenia Producentów 

Laureaci konkursu (od lewej): Roman Hak, Joanna Opiło i Dawid Madej. Fot.: Jan Zych

Cementu. Uczestnikom konkursu życzył 
wiele radości z tworzenia architektury be-
tonowej. Władze Wydziału Architektury 
reprezentowała prodziekan dr inż. arch. Ka-
tarzyna Łakomy. Na uroczystość przybył 
prezes Oddziału SARP w Krakowie Bohdan 
Lisowski. Obecni byli członkowie jury kon-
kursu z dr hab. inż. arch. Justyną Kobylar-
czyk, prof. PK i dr. hab. inż. arch. Tomaszem 
Kozłowskim, prof. PK. 

(ps)

taktom z władzami miast oraz lokalnymi społecznościami, które 
staną się być może odbiorcą tych prac (w przyszłości może nawet 
zleceniodawcą), przyszli architekci uczą się, jak ważne w projek-
towaniu są aspekty funkcjonalny i realizacyjny i czym jest współ-
zawodnictwo, a czym współpraca. Uczą się też, że ich praca ma 
zawsze określony cel.

(M.G., R.)

Sprostowanie
W artykule „Kreatywność, otwarte 
umysły i dużo entuzjazmu”, w numerze 
7–8/2019, jako opiekun Koła Nauko-
wego „Karpaty” błędnie wymieniona 
została dr inż. arch. Monika Gołąb- 
-Korzeniowska. Opiekunem naukowym 
koła, które działa przy Zakładzie Archi-
tektury i Planowania Wsi w Instytucie 
Projektowania Miast i Regionów WA PK, 
jest mgr inż. arch. Agata Korzeniowska. 
Obie Panie oraz Czytelników za omyłkę 
przepraszam. 

Lesław Peters 
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Sto pięćdziesiąt sześć prac przedstawiono 
podczas obrad Uczelnianej Sesji Studenc-
kich Kół Naukowych. Sesję, która odbywała 
się od 14 marca do 5 czerwca 2019 r., we 
współpracy z prorektorem ds. studenckich 
dr. hab. inż. Markiem Stanuszkiem przy-
gotowała dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak, 
pełnomocnik rektora ds. studenckich kół 
naukowych. 

Na Wydziale Architektury sesję otwo-
rzyli: prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek, 
dziekan prof. Jacek Gyurkovich oraz prze-
wodnicząca komisji oceniającej prezenta-
cje dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło- 
-Kowalczyk, prof. PK, a także pełnomocnik 
dziekana ds. studenckich kół naukowych 
dr  hab. inż. arch. Patrycja Haupt. Nagro-
dzono sześć referatów (z trzydziestu wy-
głoszonych). I miejsce przyznano za refe-
rat „Badania nad rozwojem świadomości 
przestrzeni zurbanizowanej i jej wpływ na 
kształtowanie społeczeństwa obywatel-
skiego” autorstwa: Kingi Hartman, Marii 
Waszczyszyn, Elżbiety Jaworskiej, Patryka 
Włodarczyka, Joanny Oleksy z SKN „Młoda 
Urbanistyka” (opiekun: dr inż. arch. Hanna 
Hrehorowicz-Gaber, w imieniu opiekuna 
przebywającego na urlopie naukowym 
prezentację konsultował dr inż. arch. Jakub 
Błachut). 

Sesję na Wydziale Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki otworzyli: prorektor 
dr  hab.  inż. Jerzy Zając, prof. PK, dzie-
kan WFMiI dr hab. Andrzej Woszczyna, 
prof.  PK  oraz pełnomocnik dziekana 
ds. studenckich kół naukowych dr Małgo-
rzata Zajęcka. Wygłoszono trzynaś cie re-
feratów, jury postanowiło przyznać I miej-
sce Michałowi Dolinie i Jakubowi Decowi 
z KN Visgraph za referat „Jak policzyć lu-
dzi za pomocą NVIDIA Jetson TX2” (opie-
kunowie: dr inż. arch. Agnieszka Ozimek  
i mgr inż. Adrian Widłak).

Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej sesję otworzyli prorek-
tor prof. Tadeusz Tatara i prodziekan  
WIEiK  dr  hab. inż. Mieczysław Drabow-
ski, a przewodniczył sesji dr inż. Maciej 
Sułowicz. Wygłoszono siedem referatów. 
I miejsce zajęła praca inż. Piotra Jesionka 
i inż. Krzysztofa Kruczka z KN Monitoringu 
i Diagnostyki Układów Elektrycznych „Czte-
rokwadrantowy tyrystorowy układ napędo-
wy” (opiekun: dr inż. Janusz Petryna). 

Na Wydziale Inży-
nierii i Technologii 
Chemicznej sesję otwo-
rzyli: prorektor prof.  Ta-
deusz Tatara, dziekan  
WIiTCh prof.  Dariusz 
Bogdał i organizator te-
gorocznej sesji, opiekun 
Sekcji Biotechnologii  
dr inż. Marek Piątkowski. 
Przedstawiono trzydzie-
ści osiem prac. Obrady 
realizowano w dwóch 
sekcjach, w tym jednej 
w języku angielskim. 
Zwycięzcami zostały — inż. Kinga Lis za re-
ferat „A new method for obtaining interme-
diate products in Brexpiprazole synthesis” 
(opiekun: dr inż. Jolanta Jaśkowska) oraz  
Alicja Gruchała za referat „Wykorzystanie 
spektroskopii fluorescencyjnej do badań ki-
netyki procesów fotopolimeryzacji przy za-
stosowaniu sond fluorescencyjnych” (opie-
kun: dr inż. Joanna Ortyl). 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej 
otwarcia sesji dokonali: zastępca dyrek-
tora ds.  badań naukowych Instytutu In-
żynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu 
dr  hab.  Piotr Kozioł, prof. PK oraz pełno-
mocnik dziekana WIL ds. kół naukowych 
dr inż. Malwina Spławińska. Przedstawiono 
trzydzieści jeden posterów. I miejsce zaję-
ły ex aequo — Agnieszka Grądecka i Olga 
Smogór za poster pt. „Analiza wielokryte-
rialna systemów wentylacyjnych w kontek-
ście dziedzictwa narodowego i problemu 
smogu” z KN Budownictwa Innowacyjnego 
InBud (opiekun: mgr inż. Jolanta Gintowt) 
oraz inż. Sylwia Wierzba za poster pt. „Ana-
liza stateczności skarpy głębokiego wy-
kopu w ciągu trasy S7” z KN Drogowców  
„WIRAŻ” (opiekunowie: dr inż. Karolina 
Łach i dr inż. Krzysztof Ostrowski). 

Na Wydziale Inżynierii Środowiska sesję 
otworzyli: prorektor prof. Andrzej Białkie-
wicz, prodziekan WIŚ, dr inż. Jarosław Müller 
oraz pełnomocnik dziekana WIŚ dr inż. Ber-
nard Twaróg. Wygłoszono osiem referatów. 
Zwycięzcami zostali: Andżelika Grabarz, 
Mariola Falarz, Kamil Fijałkowski i Kamil Woj-
tasiewicz z SKN Equilibrium za prezentację 
„Wyznaczanie optymalnej wartości natęże-
nia prądu dla ogniwa termoelektrycznego” 
(opiekun: dr inż. Jarosław Müller).

Na Wydziale Mechanicznym sesję otwo-
rzyli prorektor PK dr hab. inż. Marek Stanu-
szek i prodziekan WM dr hab. inż. Marek Ko-
zień, prof. PK. Sesja SKN składała się z dwóch 
części. W pierwszej uczestnicy przedstawiali 
syntetyczne pięciominutowe prezentacje 
podjętego tematu, w drugiej (plakatowej) 
przedstawiono dwadzieścia dziewięć po-
sterów. Prace oceniała dwunastoosobowa 
komisja, w skład której wchodzili przedstawi-
ciele jednostek WM. Rolę przewodniczącego 
powierzono dr.  hab.  inż. Krzysztofowi Kar-
bowskiemu, prof. PK. Laureatem sesji został 
inż. Michał Żądło z KN Automatyki i Robotyki 
za prezentacje referatu „Chwytak antropo-
morficzny”, notabene zwyciężył on również 
podczas ubiegłorocznej SSKN (opiekun na-
ukowy: dr inż. Stanisław Krenich). 

Uroczyste zakończenie Uczelnianej Se-
sji Studenckich Kół Naukowych, połączone 
z wręczeniem dyplomów i nagród, odbyło się 
25 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej pawi-
lonu „Kotłownia”. Uczestniczyli w nim: rektor 
PK prof. Jan Kazior, prorektor ds. studenckich 
dr hab. inż. Marek Stanuszek, dyrektor re-
gionu w Santander Bank Polska SA Bernard 
Łuc, członek Zarządu Fundacji Wspierania 
Młodych Talentów dr hab. inż. Andrzej La-
szuk, em.  prof.  PK, pełnomocnik rektora 
ds. studenckich kół naukowych dr inż. Beata  
Fryźlewicz-Kozak, dziekani i prodziekani, 
opiekunowie kół naukowych oraz studenci. 

W tym roku głównym sponsorem na-
gród dla zwycięzców konkursu USSKN  był 
Santander Universidades. Dodatkowo Fun-
dacja Wspierania Młodych Talentów wrę-
czyła pięć nagród dla najlepszych laureatów. 
Podkreślono, że referaty prezentowały bar-
dzo wysoki poziom merytoryczny. W trakcie 

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
BEATA FRYŹLEWICZ-KOZAK

Uczestnicy sesji. Fot.: Jan Zych
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uroczystości podziękowano prorektorom, 
dziekanom i nauczycielom akademickim za 
ich bezinteresowny trud włożony we wzoro-
we przygotowanie tegorocznej sesji SKN PK.

Prorektor Marek Stanuszek przedstawił 
nową propozycję otwartych konkursów stu-
denckich i poinformował o powołaniu nowej 
jednostki FutureLAB, która będzie zajmowała  

się wsparciem i promowaniem działalności 
naukowo-projektowej studentów PK oraz 
koordynacją działań związanych z organi-
zacją studenckich grup projektowych. Za-
chęcał studentów do aktywności naukowej, 
zakładania multidyscyplinarnych zespołów 
studenckich oraz do składania wniosków 
dotyczących nowatorskich projektów.  

Ogłoszenie konkursu wraz z regulaminem 
nastąpi do 11 października tego roku. 

Dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak jest pracowni-
kiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej 
PK, pełnomocnikiem rektora ds. studenckich 
kół naukowych. 

Dzięki temu projektowi młodzież ostat-
nich klas szkoły podstawowej ma szansę 
poznać zawody inżynierskie, do których 
przygotowują studia na Politechnice Kra-
kowskiej. Nie jest to jednak tylko forma 
doradztwa zawodowego. Podczas warsz-
tatów, spotkań i zajęć edukacyjnych naj-
lepsi nauczyciele akademiccy i naukowcy 
Politechniki starają się przekonać młodych 
ludzi do nauk ścisłych i technicznych, bo 
— jak mówią — to inwestycja opłacalna. 
Uczelnia zaprasza w swe mury w nadziei, 
że uczestnicy projektu za kilka lat, już po 
maturze, zwiążą się z nią, wybierając jeden 
z prowadzonych tu kierunków studiów.

Realizowany od października 2018 r. pro - 
jekt „Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” 
będzie trwał do 2020 r., ale właśnie dobiegł 
końca pierwszy roczny cykl zajęć. Z tej okazji 
stu trzydziestu pięciu uczestniczących w pro-
jekcie uczniów ze szkół w Słomnikach, Krako-
wie i Jodłowniku wzięło udział 18 czerwca 
2019 r. w uroczystym zakończeniu roku 
akademickiego. Oficjalną część spotkania, 
która odbyła się w pawilonie konferencyjno- 
-wystawowym „Kotłownia”, na terenie głów-
nego kampusu PK przy ulicy Warszawskiej, 
poprzedziły atrakcyjne zajęcia. Młodzi adep-
ci nauki wzięli udział w pokazie doświadczeń 
chemicznych na Wydziale Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej, przygotowanym przez 
mgr. inż. Marcina Piotrowskiego, zwiedzili 
Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego oraz odwiedzili Punkt 
Europe Direct, działający pod egidą Centrum 
Transferu Technologii PK. Najlepsi przystą-
pili do Międzyplanetarnego Quizu Wiedzy 
o PK.  Nagrodę główną zdobyła w nim dru-
żyna złożona z uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Szyku.

Trzecia misja uczelni

Prosto z „Planety Kreatywnych”...
Podczas oficjalnego zakończenia 

uczestniczącą w projekcie młodzież żegnał 
prorektor ds. studenckich dr hab. Marek Sta-
nuszek. Na przykładzie łamigłówki pokazał, 
jak ważne w procesie tworzenia innowacji 
jest pokonywanie schematów myślenia. Do 
fascynującego świata matematyki zaprosił 
zebranych dr Mariusz Jużyniec z Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki, podbijając 
serca młodzieży barwnym wystąpieniem, 
a mgr inż. Justyna Morman-Wątor wprowa-
dziła w tajniki wybuchów wulkanów i trzę-
sień ziemi. Uczestnikom projektu wręczono 
nagrody i dyplomy. 

Projekt „Planeta Kreatywnych. Inżynier 
4.0” realizowany jest przez Centrum Peda-
gogiki i Psychologii PK oraz Centrum Trans-
feru Technologii PK. Koordynatorem pro-
jektu jest mgr Łucja Reczek. W programie 
znajdują się moduły kształcenia dotyczące 
m.in. pracy konstruktorów, profesji inży-
niera, innowacji i biznesu. Przewidziano 
również zajęcia dla rodziców, którzy chcie-
liby wspierać swoje dzieci w rozwoju zawo-
dowym. W projekcie weźmie łącznie udział 
dwustu siedemdziesięciu uczniów ze szkół 
w Krakowie, Rudawie, Rząsce, Słomnikach, 
Szyku (koło Limanowej), Wieliczce i Za-
bierzowie. Zajęcia odbywają się w soboty 
w salach Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK. 

Jest to jeden z dziesięciu autorskich 
projektów edukacyjnych Politechniki 
Krakowskiej. Uczelnia otrzymała na ich 
realizację dziesięć milionów złotych do-
finansowania z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Do 2022 r. z zajęć, 
warsztatów i gier popularyzujących na-
uki techniczne i ścisłe skorzysta na Poli-
technice Krakowskiej siedem i pół tysiąca 
przedszkolaków, uczniów, nauczycieli 
i rodziców z Małopolski i z Podkarpacia. 
Projekt „Jestem ZA wiedzą” przeznaczo-
ny jest dla osób z zespołem Aspergera 
i zaburzeniami autystycznymi. Pozostałe 
projekty to: „Młodzi architekci”, „Akade-
mia Mistrzów Techniki”, „3-maj z fizyką”, 
„Kalejdoskop matematyczny”, „Labo-
ratorium Małego Inżyniera”, „Inspiracje 
naukowe”, „Młody Inżynier Odkrywca — 
Szkolna Akademia Techniki”, „Poznajemy 
Zawód Inżyniera”.

(R.)

Mariusz Jużyniec demonstruje wstęgę 
Möbiusa. Fot.: Jan Zych

„Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” jest 
projektem wdrożeniowym III osi prioryte-
towej „Szkolnictwo wyższe dla gospodar-
ki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym w PO WER 2014–
2020”, współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
WND-POWR.03.01.00-00-U161/17-00.
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Koncepcja MOOC, czyli massive open  
on-line course zrodziła się w Stanach Zjed-
noczonych, lecz szybko zyskała popular-
ność w Europie, zwłaszcza w brytyjskim 
środowisku uniwersyteckim. Kursy typu 
MOOC przygotowywane są przez reno-
mowane instytucje edukacyjne. Ich celem 
jest umożliwienie zdobywania wiedzy, 
kompetencji i umiejętności w sposób do-
godny, szybki i dostępny dla wszystkich. 
Kursy są otwarte dla osób zainteresowa-
nych na całym świecie. Są bezpłatne i po-
zbawione wymagań wstępnych. Obecnie 
największymi dostawcami kursów typu 
MOOC są platforma Coursera, zawierają-
ca ponad tysiąc czterysta kursów z dzie-
dziny nauk ścisłych, inżynieryjnych, przy-
rodniczych, społecznych, artystycznych 
i humanistycznych, przygotowanych 
przez ponad sto dwadzieścia instytucji 
edukacyjnych (w tym Stanford University 
i California Institute of Technology) oraz 
edX, uruchomiona przez Massachusetts 
Institute of Technology i Harvard Universi-
ty platforma, która stawia na powszechną 
edukację akademicką i ma w swojej ofer-
cie ponad siedemset kursów o różnym 

poziomie trudności i tematyce, głównie 
w języku angielskim.

Typowy MOOC trwa od kilku do kilku-
nastu tygodni. Zawiera wykłady wideo, 
materiały pomocnicze, ćwiczenia, fora 
dyskusyjne. Kończy się sprawdzającym 
testem, który pozwala uzyskać certyfikat 
uczestnictwa w kursie i (lub) świadectwo 
jego ukończenia. Niektóre testy mają 
sztywno określone daty rozpoczęcia i za-
kończenia, ale do większości z nich można 
przystąpić w dowolnym momencie i kon-
tynuować naukę w swoim tempie. Zna-
jomość języka angielskiego na poziomie 
średnio zaawansowanym umożliwia do-
stęp do treści, które nie byłyby dostępne 
w języku ojczystym. Najważniejszą zaletą 
kursów tego typu jest szansa rozwoju, zdo-
bycia nowej wiedzy i umiejętności również 
w dziedzinach odległych od tej, którą 
zajmujemy się na co dzień.

Navoica.pl to pierwsza polska plat-
forma edukacyjna typu MOOC. Została 
uruchomiona przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację 
Młodej Nauki w 2018 r. Pozwala na kształ-
cenie przez całe życie (life-long learning), 

jest darmowa i dostępna na całym świe-
cie. Już w 2020 r. platforma wzbogaci się 
o nowe kursy przygotowane przez polskie 
uczelnie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
właśnie rozstrzygnęło konkurs „Kurs na 
MOOC” dotyczący przygotowania dar-
mowych kursów on-line na platformę 
Navoica.pl i wybrało pięćdziesiąt dwa naj-
lepsze projekty, które otrzymają dofinan-
sowanie. Wśród nich znalazły się aż cztery 
zgłoszone przez Politechnikę Krakowską, 
w tym „MOOC Języków”, projekt, który 
został przygotowany przez Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych PK. Pozo-
stałe to: „PK = Power of Knowledge”, „Prak-
tyczne aspekty projektowania obiektów 
budowlanych w świetle standardów euro-
pejskich” oraz „MOOC kodowania”. Łącz-
nie obejmują one osiemnaście e-kursów, 
co plasuje Politechnikę Krakowską na dru-
gim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o liczbę 
kursów, które otrzymają dofinansowanie. 

„MOOC Języków” zakłada przygotowa-
nie sześciu kursów typu MOOC: „English 
for Architecture”; „English for Civil Engi-
neering”, „English for Computer Science”, 
„English for Academia”, „Niezbędnik Inży-
niera” (w języku rosyjskim i niemieckim), 
„Polish for Foreigners” oraz jednego kur-
su, będącego dodatkowym elementem 
kształcenia dla studentów — „Ubieganie 
się o pracę” (w języku angielskim i niemiec-
kim). Celem kursów jest podniesienie kom-
petencji językowych i komunikacyjnych 
w zakresie porozumiewania się w języku 
obcym branżowym oraz w środowisku 
uczelni. Prace nad kursami rozpoczną się 
w styczniu 2020 r., a kwota dofinansowania 
to ponad 340 tys. złotych. Już dziś zapra-
szamy na nasze kursy MOOC na platformie 
Navoica.pl. Startujemy w październiku 
2020 r. We will keep you posted!

Mgr Magdalena Cora jest wykładowcą języka 
angielskiego, kieruje Studium Praktycznej Na-
uki Języków Obcych PK. 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK przygotuje siedem e-kursów językowych 
na pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, oferującą kursy typu MOOC

MOOC języków
MAGDALENA CORA

Od lewej: Zuzanna Małecka, Agnieszka Łyczko, Elżbieta Szabat, twórczynie kursów MOOC 
podczas warsztatów w Warszawie. Fot.: Ze zbiorów SPNJO PK
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Podczas sprawozdawczo-wyborczego ze-
brania, które odbyło się 17 czerwca tego roku, 
wybrano nowe władze Klubu Uczelnianego 
AZS  Politechniki Krakowskiej. Dariusz Pyko, 
pracownik Centrum Sportu i Rekreacji PK, zo-
stał prezesem KU w kadencji 2019–2021. 

Dariusz Pyko zastąpił na tym stanowi-
sku Krzysztofa Pszczółkę, który w nowym 
zarządzie objął funkcję wiceprezesa ds. mar-
ketingu i promocji. Uczestnicy czerwcowe-
go zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
dokonali też wyboru pozostałych członków 
zarządu. Zostali nimi: Krzysztof Włodarczyk 
— wice prezes ds.  spor tu, Kamil Kubala — 
wice prezes ds.  organizacyjnych, Aldona Pa-
tycka — sekretarz oraz Aleksandra Dębska, 
Patryk Dębski, Gabriela Godek, Jakub Kotliń-
ski, Adam Popek, Natalia Popiół, Paweł Szmid 
i Marta Tomczyk. 

W trakcie zebrania delegaci zgłosili 
wnioski dotyczące działań w ciągu najbliż-
szych dwu lat. Postulowano m.in.: przywró-
cenie rozgrywek uczelnianych w siatkówce 
i koszykówce, wprowadzenie nieodpłat-
nego dostępu do bazy sportowej PK dla 
członków sekcji KU AZS, zwiększenie fi-
nansowania przejazdów na akademickie 
mistrzostwa Polski, a także podjęcie starań 

o zorganizowanie w obiektach PK  akade-
mickich mistrzostw Polski w tenisie. 

*
Nowy prezes KU AZS PK Dariusz Pyko urodził 
się w 1977 r. w Krakowie. Jest absolwentem 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-
-Modrzewskiego. Był zawodnikiem sekcji  

Dariusz Pyko na czele Klubu Uczelnianego AZS PK
lekkiej atletyki PTG Sokół, KS  Cracovia, 
a podczas studiów występował w barwach 
KU  AZS  Politechniki Krakowskiej (uprawiał 
biegi sprinterskie i średniodystansowe oraz 
skok w dal i trójskok). 

W 1999 r. rozpoczął pracę w Centrum 
Sportu i Rekreacji PK. Od 2014 r. jest kierowni-
kiem hali sportowej PK przy ulicy Kamiennej. 
Będąc członkiem KU AZS PK od 1996 r. przez 
kilka kadencji pełnił funkcję wiceprezesa klu-
bu (w latach 1997–2003 i 2005–2019). W latach 
2003–2007 był pełnomocnikiem dyrektora 
CSiR ds. KU AZS PK. Od dziesięciu lat nieprze-
rwanie jest kierownikiem biura zawodów 
Grand Prix PK w Narciarstwie Alpejskim. 

W latach 1999–2003 Dariusz Pyko był 
wiceprezesem AZS Kraków ds. klubów 
uczelnianych, a w latach 2003–2009 wice-
prezesem ds. organizacyjnych. W latach 
2001–2005 wchodził w skład Zarządu Głów-
nego AZS oraz Rady Upowszechniania 
Sportu ZG AZS. Ponadto był organizatorem 
i współorganizatorem wielu przedsięwzięć 
sportowych, uczelnianych i międzyuczelnia-
nych.  Współredagował wydawnictwo „Sport 
na PK”, opublikowane z okazji 70-lecia Poli-
techniki Krakowskiej. 

(R.) 

Studenci Politechniki Krakowskiej zyskali 
na terenie głównego kampusu przy uli-
cy Warszawskiej nowe miejsce, w którym 
będą mogli spędzać czas między zajęciami 
dydaktycznymi. Utworzono dla nich strefę 
rekreacji przy budynku Międzywydziało-
wego Centrum Edukacyjno-Badawczego 
„Działownia”. 

Strefa rekreacji dla studentów
Wykonana w miesiącach letnich inwe-

stycja powstała w odpowiedzi na postulaty 
studentów. Zgłosili oni władzom uczelni, że 
na terenie kampusu przydałoby się miejsce, 
gdzie mogliby spotykać się, korzystać z wi-fi 
czy pograć w ping-ponga. W tym celu między 
„Działownią” a budynkiem magazynu został 
uporządkowany teren o powierzchni około 

500 metrów kwadratowych. W pierwszym eta-
pie prace obejmują wykonanie nawierzchni 
z paneli drewnianych, doprowadzenie zasilania 
dla routera wi-fi i zainstalowanie oświetlenia. 
Podstawą prac stał się projekt przygotowany 
przez studentów z Wydziału Architektury. 

Mariusz Szczęsny, dyrektor techniczny 
PK, podkreśla, że strefa rekreacji wpisuje się 
w szerszy program porządkowania tej części 
obszaru przy ulicy Warszawskiej. Kiedyś była 
to tzw. strefa C, położona na zapleczu kam-
pusu. Po przejęciu terenu w 2010 r. od Agen-
cji Mienia Wojskowego zaczęły tu zachodzić 
duże zmiany. Wybudowano Małopolskie 
Laboratorium Budownictwa Energooszczęd-
nego, zrewitalizowany i zaadaptowany do 
potrzeb uczelni został budynek „Działowni”, 
utworzono promenadę. Teren nabrał cech 
reprezentacyjnych. Teraz wzbogaca go prze-
strzeń rekreacyjna dla studentów. 

Ponieważ strefa rekreacji znajduje się na 
otwartej przestrzeni, nie przewidziano użyt-
kowania jej w okresie zimowym. Biorąc jed-
nak pod uwagę, jak krótkie i łagodne są teraz 
zimy, zapewne krótkie będą w niej okresy 
„przestoju”.

(ps)

Dariusz Pyko

Fot.: Jan Zych
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W samym środku wakacji, 
25 lipca 2014 r., ów czesny 
rektor Po litechniki Kra-
kowskiej prof. Kazi-
mierz Furtak podpisał 

akt założycielski spółki, której głównym 
obszarem działalności miała być komer-
cjalizacja wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych, powstających na 
PK. Tamtego dnia w podpisaniu umowy 
uczestniczył prorektor ds. nauki prof. Jan 
Kazior, a także prawnik oraz notariusz. 
W wydarzeniu udział wzięła również 
Izabela Paluch, wtedy kierująca pracami 
Zespołu ds. Komercjalizacji, a dzisiaj, nie-
przerwanie od pięciu lat, piastująca stano-
wisko prezesa INTECH PK.

Pierwszy spin-off na Politechnice
— Założenie INTECH PK było uczelnianą od-
powiedzią na oczekiwania zarówno środowisk 
naukowych, jak i przedsiębiorców, którzy po-
trzebują rynkowych modeli współpracy nauki 
z biznesem — przypomina Izabela Paluch. 
— Korzystając z mojego wieloletniego do-
świadczenia w dziedzinie wdrażania nowych 
rozwiązań produktowych i organizacyjnych 
tak w polskich, jak i zagranicznych firmach, 
oraz opierając się na nowych przepisach legi-
slacyjnych dotyczących prawa o szkolnictwie 

wyższym, przygotowano plan, jak stworzyć 
takie miejsce na Politechnice Krakowskiej. 

Propozycja menedżerki spotkała się 
z życzliwym przyjęciem władz PK. Wcie-
lenie planu w życie było możliwe dzięki 
projektowi „Przygotowanie i założenie 
spółki celowej jako efektywnego podmio-
tu zarządzającego wynikami badań i prac 
rozwojowych, powstałych na Politechnice 
Krakowskiej” dofinansowanemu przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu SPIN-TECH.

Wraz z formalnym rozpoczęciem dzia-
łalności w październiku 2014 r. zespół  
INTECH PK przystąpił do realizacji swo-
ich celów. Głównym wydarzeniem w po-
czątkowym okresie funkcjonowania spółki 
celowej było powołanie do życia pierwsze-
go w dziejach PK przedsiębiorstwa typu 
spin-off, czyli przedsiębiorstwa założonego 
przez pracownika lub pracowników uczel-
ni w celu komercjalizacji innowacyjnych 
pomysłów lub technologii, pozostającego 
niezależnym osobowo i kapitałowo od 
uczelni, lecz współpracującego z nią na za-
sadach rynkowych. Przedsięwzięciem tym 
była spółka Alsitech. 

Do powodzenia całej operacji ko-
nieczna była analiza prawnych i po-
datkowych aspektów dotyczących po-
wstania spółki typu spin-off, współpraca 
z twórcami nowatorskiej technologii, 
prof. Januszem Mikułą oraz dr. inż. Mi-
chałem Łachem (obaj to naukowcy z Wy-
działu Mechanicznego, obecnie na Wy-
dziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki) 
oraz przekonanie inwestora i pozosta-
łych partnerów do zaproponowanego 
przez specjalistów INTECH PK modelu 
współpracy z udziałem Politechniki. 
Finalnym etapem prac było podpisanie 
umowy spółki i wniesienie do niej przez 
uczelnię w formie aportu technologii ob-
jętej poufnym know-how. 

Powyższy mechanizm działania — 
oparty na szeroko zakrojonej współpra-
cy z twórcami technologii i prowadzący 
przez szczegółowe, wielostopniowe ana-
lizy — z sukcesem zastosowano także 
przy powołaniu FlexAndRobust Systems, 
spółki zarządzanej przez prof. Arkadiusza 
Kwietnia i dr. inż. Bogusława Zająca z Wy-
działu Inżynierii Lądowej. Model dzia-
łalności tej spółki oparty jest na licencji 

patentów i znaków towarowych zareje-
strowanych na PK. To też przykład współ-
pracy INTECH PK z Centrum Transferu 
Technologii. 

Kolejną spółką typu spin-off, bę-
dącą efektem zaangażowania zespołu 
INTECH PK, jest Spektronik, firma kie-
rowana przez mgr. inż. arch. Szymona 
Filipowskiego z Wydziału Architektury. 
W ramach programu Inkubator Innowa-
cyjności+, współfinansowanego przez 
MNiSW, otrzymał on od konsorcjum 
CTT PK — INTECH PK wsparcie finanso-
we na rozwój swojej technologii. 

W stronę własnej formuły 
szkoleń i warsztatów

Działalność INTECH PK wykracza jed-
nak szeroko poza ramy komercjalizacji. 
Eksperci spółki chętnie dzielą się swo-
ją wiedzą, a najlepszym tego dowodem 
jest akcja promująca autorski model ko-
mercjalizacji. Uwagę zwraca szczególnie 
świetnie zrealizowany film animowany 
„Spin-off na piątkę, czyli komercjaliza-
cja w pięciu krokach”, w przystępny 
sposób prezentujący ścieżkę transferu 
technologii z udziałem spółki celowej 
Politechniki Krakowskiej. Dowiedzieć się 
z niego można, jak skutecznie komercja-
lizować uczelniane pomysły na innowa-
cje; jak najszybciej przejść od fazy idei do 
fazy wdrożenia; jak uniknąć czających się 
po drodze pułapek. Film można znaleźć 
w serwisie YouTube i na stronie spółki 
www.intechpk.pl. 

Kolejnym osiągnięciem INTECH PK by-
ło stworzenie przestrzeni, która pozwalała, 
zwłaszcza młodym wynalazcom, przed-
stawiać swoje pomysły szerszemu audy-
torium. Mowa o Dniu Wynalazków, czyli 
wydarzeniu, podczas którego naukowcy 
i twórcy innowacji przybliżali własne roz-
wiązania. Swoje wystąpienia kierowali do 
przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, 
właścicieli i menedżerów firm i zakładów 
przemysłowych, a także każdorazowo do 
licznie gromadzących się na Dniu Wyna-
lazków dziennikarzy. 

— Poprzez to wydarzenie chcieliśmy dać 
politechnicznemu środowisku szansę znalezienia 
partnera do współpracy — wyjaśnia Krzysztof 

Na szlaku komercjalizacji
Uczelniana spółka celowa od pięciu lat wspiera naszych naukowców, 
wynalazców i  studentów w  rozwijaniu ich pomysłów oraz nawiązywaniu 
relacji z partnerami zewnętrznymi
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Gośćmi Dnia Wynalazków na PK w 2016 r. 
byli twórcy CyberRyby dr inż. Marcin Malec 
i dr inż. Marcin Morawski. Fot.: Jan Zych
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Oleksy, pracujący w INTECH PK od mo-
mentu powołania spółki. — By pomóc uczest-
nikom Dnia Wynalazków w jak najlepszym przy-
gotowaniu swoich prezentacji, organizowaliśmy 
dla nich darmowe szkolenia na temat publicznych 
wystąpień oraz z zkresu marketingu.

Znacznie więcej do powiedzenia ze-
spół INTECH PK ma w zakresie szkoleń. 
Najciekawszą propozycją, wypracowaną 
przez ekspertów spółki w ciągu minio-
nych pięciu lat, jest autorski model szko-
leń CASELAB — Laboratorium Dobrych 
Praktyk. 

— Opierając się na metodologii Design 
Thinking oraz Business Model Canvas, 
wypracowaliśmy własną formułę szkoleń 
i warsztatów, które angażują uczestników do 
wspólnych prac i tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań rynkowych — tłumaczy ideę  
CASELAB Izabela Paluch. — Podczas ta-
kich zajęć wykorzystujemy realne biznesowe, 
naukowe lub społeczne case-study, a efek-
tem naszych spotkań jest rozwiązanie pro-
blemu, wypracowanie koncepcji przyszłych 
produktów i usług lub ulepszenie istniejących 
— dodaje. CASELAB cieszy się wielką 
popularnością zwłaszcza wśród młodych 
naukowców, start-upowców i przedsię-
biorców. Nie tylko pracownicy naukowi, 
studenci i doktoranci z PK, ale również 
osoby z innych uczelni oraz przedsiębior-
cy regularnie podnoszą swoje kwalifika-
cje na takich warsztatach.

Wybitni absolwenci w roli 
mentorów
Możliwość cennych spotkań, ale prowa-
dzonych już w znacznie bardziej kame-
ralnej atmosferze, dał uruchomiony jesie-
nią ubiegłego roku program mentorski  
„Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for 
PK STEM Students”. 

— Miałam okazję obserwować z bliska 
wiele podobnych programów i widziałam 
generowane przez nie benefity: studenci 
i doktoranci znajdują rozwiązanie swoich na-
ukowych czy zawodowych problemów. Zdo-
bywają oraz rozwijają swoje kontakty z wy-
bitnymi przedstawicielami nauki, biznesu. 
Dla mentorów czy ekspertów wyzwania sta-
wiane przez uczestników są inspiracją do an-
gażowania się w nowe projekty oraz dalszego 
rozwijania swoich kompetencji — wyjaśnia 
genezę programu mentorskiego Izabela 
Paluch. Swoim entuzjazmem wobec tej 
inicjatywy zaraziła także Stowarzyszenie 
Wychowanków Politechniki Krakowskiej 
oraz samą uczelnię. Współpraca tych 
trzech podmiotów stworzyła solidną in-
stytucjonalną konstrukcję, na której moż-
na było bez obaw wznieść ambitne zało-
żenia „Don’t Stop. Go Top!”. 

Mentorami zostali wybitni absol-
wenci Politechniki Krakowskiej. Każdy 
reprezentował inny obszar, w którym 

mógł pomóc uczestnikowi 
programu. Mentorski skład 
uzupełniono ekspertami, czyli 
uznanymi autorytetami w po-
szczególnych dziedzinach.

Program skierowany jest do 
studentów, doktorantów, mło-
dych pracowników naukowych 
i absolwentów Politechniki 
Krakowskiej (do 35. roku życia). 
Do programu zakwalifikowa-
ły się osoby zainteresowane 
rozwojem osobistym i zawo-
dowym, rozwijaniem wiedzy, 
zainteresowań i kompetencji 
w dziedzinach związanych ze 
STEM, czyli takich jak: nauki 
przyrodnicze (Science), techno-
logia (Technology), in żynieria 
(Engineering), matematyka 
(Math). W programie udział 
wzięli także ci studenci, którzy 
planowali rozwój kompetencji innych niż 
naukowe czy biznesowe (np. uzdolnień ar-
tystycznych) lub tacy, którzy angażują się 
w działalność społeczną.

Program „Don’t Stop. Go Top” do-
brze oddaje jedną z nadrzędnych idei, 
przyświecających inicjowanym przez 
INTECH PK działaniom. To zasada part-
nerskiej współpracy — zarówno z uczel-
nianymi, jak i zewnętrznymi instytucjami, 
środowiskami, organizacjami. Spółka celo-
wa do wszystkich swoich inicjatyw anga-
żuje i zaprasza szerokie grono partnerów 
— w pierwszej kolejności jednostki Poli-
techniki Krakowskiej (wydziały PK, Mało-
polskie Laboratorium Budownictwa 
Energo oszczędnego, Małopolskie Cent-
rum Budownictwa Energo oszczędnego, 
Centrum Transferu Technologii, Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości, Biuro 
Karier, Biuro Współpracy Międzynarodo-
wej, Samorząd Studencki, Samorząd Dok-
torantów, Fundację Samorządu Studentów 
PK). W projektach realizowanych przez 
spółkę uczestniczą też partnerzy przemy-
słowi, branżowi i inwestycyjni. 

Z korzyścią dla marki PK
— Aktywnie włączamy się także we współor-
ganizację inicjatyw podejmowanych poza Po-
litechniką — zaznacza Krzysztof Oleksy. 
— Stąd nasza otwartość na relacje z innymi 
uczelniami, spółkami celowymi, funduszami 
inwestycyjnymi, klastrami technologiczny-
mi czy też biznesowymi stowarzyszeniami. 
Jesteśmy m.in. członkami Klastra LifeScien-
ce Kraków, South Poland Cleantech Cluster, 
Stowarzyszenia TOP 500 Innovators czy 
Porozumienia Spółek Celowych — mówi 
Krzysztof Oleksy.

Przyjęta strategia przynosi efekty.  
INTECH PK zapraszany jest do współpra-
cy przy realizacji tak ciekawych inicjatyw 

krajowych i międzynarodowych, jak:  
Polsko-Amerykański Most Innowacji 
PAMI, Smogathon, Design Thinking 
Week, Girls Go Start-up! Academy, Lean 
in STEM. Korzysta na tym także Politech-
nika Krakowska, której marka pojawia się 
w kontekście prestiżowych wydarzeń.

Spółka odgrywa ważną rolę jednak 
nie tylko w dziedzinie popularyzacji ofer-
ty i marki uczelni, ma znaczący udział 
w realizacji współfinansowanych przez 
NCBR, MNiSW, PARP czy MCP projektów 
ukierunkowanych na transfer technolo-
gii. Wartość politechnicznych projektów 
(tych zrealizowanych i nadal trwających), 
w których spółka uczestniczyła, to po-
nad pięć milionów złotych. Na tę kwotę 
składają się budżety: Spin Tech (ponad 
osiemset tysięcy złotych), Inkubator Inno-
wacyjności + (ponad dwa miliony cztery-
sta tysięcy złotych), Inkubator Innowacyj-
ności 2.0 (ponad milion dwieście tysięcy 
złotych) oraz bony na innowacje (ponad 
milion złotych).

*
Działania podejmowane przez  
INTECH PK w latach 2014—2019 dowo-
dzą, że spółka celowa nie tylko przetar-
ła uczelniany szlak komercjalizacyjny. 
Zrealizowała jeszcze cały szereg innych 
inicjatyw, skutecznie wzmacniając wi-
zerunek Politechniki Krakowskiej jako 
miejsca otwartego na innowacje i stwa-
rzającego wiele możliwości do rozwoju 
naukowo-zawodowego.

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. marke-
tingu i promocji. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Izabela Paluch (na pierwszym planie) prowadzi zajęcia  
CASELAB. Fot.: Archiwum INTECH PK
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Gdy rozpoczynał stu dia na 
Politechnice Krakowskiej, 
wydawało się, że… wyleci 
z hukiem już po pierw-
szym semestrze. Jego zmo-

rą stała się matematyka, z którą wcześniej, 
w szkole, nie miał najmniejszych proble-
mów. Czy ktoś mógł wtedy przypuszczać, 
że za kilka lat to właśnie on przysporzy 
uczelni splendoru jako studencki noblista?

Którą wybrać olimpiadę?

Położone w pobliżu Szczyrku Buczkowi-
ce, do których najłatwiej dojechać przez 
Bielsko-Białą, są znane Polakom z dwóch 
powodów. To tu urodził się trener kadry 
skoczków narciarskich Łukasz Kruczek, 
a przez ostatnie dwa lata miejscowym 
wikariuszem był ks. Tymoteusz Szydło, 
syn byłej premier Beaty Szydło. Właśnie 
w tych Buczkowicach przyszedł na świat 
Krzysztof Pszczółka i tu następnie uczył 
się przez dwanaście lat w miejscowym 
Zespole Szkół Ogólnokształcących. 

Z nauką nie miał problemów. Jeśli 
coś sprawiało mu kłopot, to… wybra-
nie olimpiady przedmiotowej, w której 
chciałby wystartować. Znalazł proste 
rozwiązanie: zaczął startować prawie we 
wszystkich. Na koniec gimnazjum mógł 
pochwalić się sukcesem w olimpiadzie 
historycznej (jako laureat szczebla cen-
tralnego) i w olimpiadzie geograficznej 
(doszedł do finału szczebla wojewódz-
kiego). Co ciekawe, wtedy jeszcze w tych 
wyborach nie było chemii. 

Z chemią bliżej zapoznał się w liceum. 
Za namową mamy poszedł do klasy pro-
wadzonej przez Małgorzatę Krywult 
— nauczycielkę chemii znaną na całym 
Podbeskidziu. Małgorzata Krywult zaczę-
ła uczyć w szkole w Buczkowicach, gdy 
rozpoczynała tu naukę mama Krzysztofa. 
Teraz przygotowała Krzysztofa do matu-
ry. Wraz z ukończeniem przez niego nauki 
odeszła na emeryturę. Krzysztof wspomi-
na ją z wielkim szacunkiem. 

Znowu na bieżni 

Studia? Nie był zainte resowany chemią 
uniwersytecką. Myślał o kierunkach 

technicznych. W grę wchodziły trzy 
uczelnie: Politechnika Śląska, Akademia  
Górniczo-Hutnicza i Politechnika Kra-
kowska. Wybrał Politechnikę, bo gwaran-
towała najwyższy poziom kształcenia. 
Chciał się rozwijać. 

Ten ambitny plan omal nie zakoń-
czył się katastrofą. Na studiach zderzył 
się z matematyką na znacznie wyższym 
poziomie niż w liceum. Po dwóch niezda-
nych kolokwiach u dr Małgorzaty Zajęc-
kiej poczuł, że chyba trzeba będzie zacząć 
się żegnać z uczelnią. Zrobił jedyną rzecz, 
jaka mu pozostała: wziął się ostro do na-
uki. Zakuwał całymi nocami. Siedział nad 
książkami i rozwiązywał zadania. W cza-
sie pierwszej sesji egzaminacyjnej prze-
szedł załamanie nerwowe, ale udało mu 
się pozdawać wszystko najpóźniej w dru-
gich terminach i wyszedł na prostą. Mógł 
zacząć myśleć nie tylko o nauce. 

W rodzimych Buczkowicach sil-
nie angażował się w prace samorządu 
uczniowskiego. Realizował różne pro-
jekty, do współpracy wciągając nie tyl-
ko swoich kolegów, ale także Gminny 
Ośrodek Kultury. Był przewodniczącym 
szkoły. Uprawiał sport, biegał na krót-
kich dystansach. Na PK przypadkowo 
trafił na zajęcia dodatkowe z siatkówki, 
prowadzone w Centrum Sportu i Rekre-
acji PK. Opiekująca się sekcją siatkówki 

rekreacyjnej Agnieszka Słupska od razu 
dostrzegła w nim talent biegacza. Zachę-
ciła do odwiedzenia sekcji lekkiej atlety-
ki. Więc przyszedł i… został. Nie ocze-
kiwał sukcesów. To miał być relaks: dwa 
treningi w tygodniu. Nic więcej. 

W klubie też nie spodziewano się, że 
zostanie drugim Woroninem czy Urba-
siem. Dostrzeżono jednak w nim talent 
organizatorski. Jego trenerka uznała, że 
mógłby być dobrym prezesem Klubu 
Uczelnianego. Akurat zbliżały się wy-
bory nowego zarządu. Zgodził się kan-
dydować. Pomyślał sobie: „Co mi szko-
dzi spróbować”. Przypomniała mu się 
działalność w samorządzie uczniowskim 
w Buczkowicach. 

Samorząd zaprasza w swoje 
szeregi

W Klubie Uczelnianym AZS Pszczółka 
został początkowo wiceprezesem ds. orga-
nizacyjnych. Poczuł się potrzebny. To był 
czas, gdy malała liczba studentów zaintere-
sowanych sportem. Szukając przyczyn tej 
sytuacji, stwierdził, że uczelniany AZS za 
mało się promuje. Uznał, że konieczne jest 
nawiązanie współpracy z Samorządem 
Studenckim. Poszedł do koleżanki z wy-
działu z propozycją informowania o dzia-
łalności AZS podczas szkoleń dla studen-
tów I roku. Otrzymał zielone światło. 

Swoboda, z jaką zapraszał młodszych 
kolegów do udziału w zajęciach spor-
towych, spodobała się. Samorządowcy 
z jego macierzystego wydziału uznali, 
że dobrze byłoby mieć go w swoich sze-
regach. Trochę bał się przyjęcia nowych 
obowiązków, ale ostatecznie zgodził się 
rozpocząć pracę w Samorządzie Studenc-
kim na Wydziale Inżynierii i Technologii 
Chemicznej. 

Tymczasem przed kierującą Klu-
bem Uczelnianym od 2015 r. Katarzyną 
Pabis otworzyła się możliwość podjęcia 
studiów w Wielkiej Brytanii. W kwiet-
niu 2016 r. złożyła rezygnację z funkcji 
prezesa KU i pełnienie jej obowiązków 
powierzono Krzysztofowi Pszczółce. 
W efekcie podczas kolejnych wyborów 
w 2017 r. został wybrany na prezesa. 
Jednocześnie coraz bardziej wciągała go 

Studencki noblista
Krzysztof Pszczółka jest bardzo zajętym człowiekiem. Mówi, że nie lubi się nudzić
LESŁAW PETERS

Studencki noblista — po odebraniu nagrody. 
Fot.: Ze zbiorów prywatnych
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praca w samorządzie, gdzie powierzono 
mu funkcję wiceprzewodniczącego. 

Studenci przekonują się do 
ankietyzacji 

Nie szukał łatwych zadań. W samo-
rządzie od początku zaangażował się 
w zbieranie ocen pracy nauczycieli 
akademickich. Zajęcie było podwójnie 
niewdzięczne. Ankietyzacja, mająca 
z założenia służyć pożytecznym celom, 
traktowana była z dystansem zarówno 
przez dydaktyków, jak i przez studentów. 
Pierwsi obawiali się, co studenci o nich 
napiszą, drudzy nie całkiem wierzyli 
w anonimowość ankiet. Na dalszy plan 
schodziła idea podnoszenia tą drogą po-
ziomu dydaktyki na uczelni. 

Krzysztof Pszczółka dużo czasu po-
święcił na przekonywanie koleżanek i ko-
legów do wypełniania ankiet. Choć za-
biegał o to na całej Politechnice, nie kryje, 
że najwięcej czasu poświęcał własnemu 
wydziałowi. O skuteczności jego działań 
najlepiej świadczy fakt, że w ostatnich 
kilku latach właśnie Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej osiąga najlep-
sze wyniki w ankietyzacji. Wzrosła też 
liczba oddawanych głosów w skali uczel-
ni. Najnowsza akcja zakończyła się wy-
nikiem 33 procent wypełnionych ankiet 
na wszystkich wydziałach. To spory suk-
ces, jeśli wziąć pod uwagę wspomniane 
wcześniej obawy i opory. 

Zajęć nie brakowało także na polu 
sportowym. Pszczółka pracował przy 
organizowaniu kolejnych edycji Biegu 
Kościuszkowskiego, mistrzostw narciar-
skich Politechniki i regat. Z polecenia 
Aldony Patyckiej stał się spikerem na 
meczach politechnicznej drużyny koszy-
kówki kobiet. Jako prezes KU AZS wszedł 
automatycznie do zarządu związku na 
szczeblu Krakowa, gdzie został wicepre-
zesem ds. upowszechnia sportu na uczel-
niach krakowskich. 

Tak szerokie udzielanie się w uczel-
nianych strukturach Samorządu Studenc-
kiego i AZS zaowocowało  kontaktami 
z osobami i organizacjami studencki-
mi z innych ośrodków akademickich. 
W efekcie pojawiła się propozycja pod-
jęcia działalności w skali ogólnopolskiej. 

Ekspert w „Pace” 

W listopadzie 2018 r. Iwona Gadomska 
ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie została przewodniczącą 
Forum Uczelni Technicznych w kadencji 
2019. Znając dobrze Krzysztofa Pszczółkę 

i jego zainteresowania, zaproponowała mu 
objęcie w FUT stanowiska członka prezy-
dium ds. dydaktyki i jakości kształcenia. 
W ślad za tą funkcją przyszła następna, 
znacznie poważniejsza. Został ekspertem 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wejście 
w skład komisji to najwyższy szczebel, na 
jakim w kraju może działać student. 

Studencki ekspert zaczął brać udział 
w wizytacjach „Paki”, prowadzonych na 
uczelniach. Stwierdził, że dzięki temu 
może pomagać organizacjom studenckim 
w różnych szkołach, a także podpowia-
dać władzom rektorskim i dziekańskim 
korzystne dla studentów rozwiązania. 
Jednocześnie obserwacje dokonywane 
podczas wizytacji pozwalają poznawać 
dobre praktyki stosowane w różnych 
szkołach wyższych, które warto prze-
nieść na grunt własnej uczelni. Krzysztof 
Pszczółka nazywa to „wartością dodaną”, 
płynącą z faktu posiadania swego eks-
perta w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Iwona Gadomska, która wciągnę-
ła Krzysztofa do pracy w prezydium 
FUT, nakłoniła go też, aby złożył aplikację 
do zespołu doradczego ds. studenckich 
przy ministrze nauki i szkolnictwa wyż-
szego. Wahał się, czy podoła kolejnym 
obowiązkom. Przewodnicząca przeko-
nywała jednak, że w zespole ministra po-
trzebny jest głos przedstawiciela uczelni 
technicznych, szczególnie w momencie 
wchodzenia w życie ustawy 2.0. Kandy-
daturę studenta PK przyjęto w resorcie 
pozytywnie. 

Zespół, zrzeszający przedstawicieli 
różnych środowisk studenckich, zajmu-
je się identyfikowaniem najważniejszych 
problemów tych środowisk i poszukiwa-
niem rozwiązań oraz wskazywaniem kie-
runków działania organizacji studenckich. 
Wnioski zespołu są przedstawiane w for-
mie uchwał. Krzysztof Pszczółka mówi, że 
wiceminister Piotr Müller, zanim opuścił 
resort i objął funkcję rzecznika rządu, bar-
dzo uważnie przysłuchi-
wał się dyskusjom człon-
ków zespołu.

Pojechał na galę 
z ciekawości 

Wiosną bieżącego roku 
NZS ogłosiło dziesiątą 
edycję studenckiego No-
bla. Zajrzawszy do Inter-
netu, Krzysztof Pszczół-
ka uznał, że warunki 
wymienione w kategorii 
„działacz” pasują do nie-
go. Wysłał zgłoszenie, 

ale na galę rozdania nagród pojechał 
bardziej z ciekawości niż w oczekiwaniu 
sukcesu. Jednak to jego nazwisko wyczy-
tano, gdy ogłaszano zwycięzców. Odbie-
rając nagrodę, usłyszał, że w swojej kate-
gorii był bezkonkurencyjny. Gdy oddano 
mu głos, złożył serdeczne podziękowa-
nia rodzinie, przyjaciołom z samorządu 
i AZS, całemu CSiR oraz władzom uczel-
ni i swego macierzystego wydziału. Ma 
świadomość, że bez wsparcia wielu ludzi 
jego działalność zakończyłaby się spekta-
kularną porażką. 

Nobel Noblem, a studia studiami. 
Gdy rozmawialiśmy w środku lata, pod 
koniec lipca, studencki noblista szykował 
się do obrony pracy magisterskiej na 
kierunku technologia chemiczna. Mimo 
to nie planuje rozstania w najbliższym 
czasie z Politechniką ani z Wydziałem In-
żynierii i Technologii Chemicznej. Wszak 
studiuje ciągle jeszcze drugi kierunek — 
biotechnologię. Na technologii chemicz-
nej wybrał specjalność analityka przemy-
słowa i środowiskowa, na biotechnologii 
— specjalność biotechnologia przemy-
słowa i środowiskowa. Obie specjalności 
wzajemnie się dopełniają. 

W naszej rozmowie nie mogło za-
braknąć pytania, jak można tyle zrobić, 
mając do dyspozycji zaledwie 24 godziny 
w ciągu doby. Pszczółka przyznaje, że 
nieraz brakuje mu czasu na sen. Już przed 
przerwą letnią na uczelni kalendarz miał 
wypełniony do Bożego Narodzenia, łącz-
nie z weekendami. Na drugim semestrze 
studiów bardzo pomogły mu zajęcia 
z przedmiotu zarządzanie sobą w czasie. 
Niektóre poznane wtedy techniki zasto-
sował w swoim życiu. Teraz jednak za-
mierza trochę zwolnić, złapać oddech. 

Problem jednak w tym, że Krzysztof 
Pszczółka nie jest stworzony do pracy na 
wolnych obrotach. Jak sam przyznaje, nie 
lubi się nudzić. Pewnie wkrótce znowu 
o nim usłyszymy. 

Krzysztof Pszczółka (z prawej) w towarzystwie kolegów z Samo-
rządu Studenckiego — przewodniczącego Michała Kostrzewy 
(w środku) i wiceprzewodniczącego Krzysztofa Kusaka. 
Fot.: Studio 85mm.pro
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Wydaje się, nic prostsze-
go: naciskamy spust 
migawki i… zdjęcie 
gotowe! O tym, jak du-
żej wiedzy trzeba, aby 

wykonać dobrą fotografię, przekonują się 
ci, którzy trafiają do studium prowadzo-
nego na Politechnice Krakowskiej przez 
dr. inż. arch. Zbigniewa Wikłacza. Co 
ciekawe, przychodzą tu zarówno amato-
rzy, jak i osoby zawodowo zajmujące się 
fotografią.

Szukając nowych dróg rozwoju
Studium Fotografii Politechniki Kra-
kowskiej powstało prawie dwadzieścia 
lat temu. Założył je dr inż. arch. Piotr 
Kotucha, adiunkt w Instytucie Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków 
na Wydziale Architektury PK. Prowa-
dził studium do jesieni 2011 r. W na-
stępnym roku kierownictwo przejął 
Zbigniew Wikłacz, również pracownik 
IHAiKZ WA PK.

Związek studium z Wydziałem Ar-
chitektury nie jest przypadkowy. Ar-
chitekci często posługują się fotografią 
do rejestrowania obrazu, w szczegól-
ności przy sporządzaniu dokumentacji 
obiektów architektonicznych. Nieraz 
zajmują się fotografią też z pobudek ar-
tystycznych lub robią zdjęcia po pro-
stu dla przyjemności. Efektem bywają 

wystawy organizowane 
zarówno na uczelni, jak 
i w różnych galeriach 
poza nią. Prowadzących 
zajęcia Studium Fotogra-
fii rekrutowano jednak 
głównie z grona profe-
sjonalnych fotografików 
o uznanym dorobku. Wy-
kładowcami byli tu m.in. 
Konrad Pollesch, Marek 
Gardulski (były prezes 
Okręgu Krakowskiego 
ZPAF) i Bogdan Krężel.

Szukając dla studium 
nowych dróg rozwo-
ju, Zbigniew Wikłacz 
przyjął do grona wykła-
dowców przede wszystkim dwie oso-
by — Anitę Andrzejewską i Andrzeja  
Pilichowskiego-Ragno. Oboje mają ol-
brzymie doświadczenie, są cenieni nie 
tylko w kraju, ale także poza jego gra-
nicami. W studium odgrywają wiodącą 
rolę, prowadząc najwięcej zajęć, głównie 
o charakterze praktycznym.

Anita Andrzejewska należy do 
grona najwybitniejszych w Polsce fo-
tografujących podróżników. Projekty  
fotograficzno-literackie tworzyła w Iranie, 
bywając tu kilkakrotnie. Została nagro-
dzona w konkursie na projekt fotogra-
ficzny dla Santa Fe Center for Visual Arts 
w USA oraz w konkursie ilustracji dziecię-
cej Figures Futur we Francji. Znakomity 

w dziedzinie fotografii streetowej (ulicz-
nej) Andrzej Pilichowski-Ragno jest 
laureatem wielu nagród. Otrzymał 
m.in. stypendium twórcze prezydenta 
miasta Krakowa w dziedzinie fotografii. 
Jego zdjęcia publikowało wiele polskich  
czasopism.

Raz w studiu, raz w plenerze
Pełny kurs w Otwartym Studium Fo-
tografii PK trwa jeden semestr. Zajęcia 
odbywają się w blokach tematycznych 
— w piątki (po południu) i w soboty. 
Słuchacze poznają różne rodzaje foto-
grafii: portretową, pejzażową, rekla-

mową, uliczną, podróżniczą, 
reportażową, a także uczą się 
obsługi programów do cyfro-
wej obróbki zdjęć. W piątek 
odbywa się wykład wprowa-
dzający o charakterze teo-
retycznym, który zawiera 
pewną dawkę wiedzy histo-
rycznej. Słuchacze oglądają 
świetne zdjęcia wybitnych 
fotografów. I dowiadują się, 
co powoduje, że te zdjęcia są 
tak dobre. 

W sobotę odbywają się zaję-
cia praktyczne. W studiu, pod 
czujnym okiem prowadzącego 
kursanci uczą się np. jak pra-
widłowo ustawić światło do 
zdjęcia portretowego lub re-
klamowego. W poszukiwaniu 
motywów plenerowych udają 
się do parku Bednarskiego, pod 

Semestr z aparatem fotograficznym w dłoni
Na Politechnice Krakowskiej można nie tylko zdobyć wiedzę o inżynierii lądowej 
czy robotyce, ale i zaznajomić się z zasadami komponowania dobrego zdjęcia

LESŁAW PETERS

Twórca Studium Fotografii Piotr Kotucha (z lewej) i obecny kie-
rownik Zbigniew Wikłacz; w środku Anita Andrzejewska — pod-
czas wernisażu kończącego trzydziesty drugi kurs. Fot.: Jan Zych

Kursanci w plenerze. Fot.: Andrzej Pilichowski-Ragno
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Fort św. Benedykta, na kopiec Krakusa lub 
po prostu na Planty. 

W trakcie kursu słuchacze mają też wy-
jątkową okazję zmierzenia się z tradycyjną 
technologią fotograficzną. Za pomocą apa-
ratu Mamiya wykonują zdjęcia na światło-
czułej błonie srebrowej w postaci filmu, 
a następnie z uzyskanych w ten sposób 
negatywów o formacie 6 cm x 7 cm otrzy-
mują papierowe odbitki. Poznają żmudny 
proces wywoływania i utrwalania obra-
zów poprzez kąpiel w odczynnikach che-
micznych. A przy okazji poznają genezę 
takich wyrażeń, jak „cyfrowa ciemnia” czy 
„ziarno zdjęcia”. 

Proces otrzymywania zdjęć na mate-
riałach światłoczułych jest bardzo praco-
chłonny w porównaniu z wszechobecną 
dziś fotografią cyfrową. Jednak Zbigniew 
Wikłacz podkreśla zalety fotografii ana-
logowej. Aparat cyfrowy, którym można 
robić tysiące zdjęć, nie wymaga aż takiej 
dyscypliny. Tymczasem wykonując zdję-
cia aparatem analogowym, trzeba zasta-
nowić się nad każdym ujęciem, aby nie 
zmarnować klatki, bo na filmie jest ich za-
ledwie kilkanaście. 

Fotografia analogowa, niegdyś upra-
wiana na masową skalę przez amatorów 
(nazywano ich fotoamatorami), dziś pozo-
stała domeną ludzi zajmujących się foto-
grafią artystyczną. Jedną z takich osób jest 
wspomniana wcześniej Anita Andrzejew-
ska. Fotografią zajmuje się tak jak grafik 
litografią czy mezzotintą, zauważa Zbi-
gniew Wikłacz. Zwraca uwagę, że każda 
odbitka wykonana w procesie powiększa-
nia zdjęć i obróbki chemicznej jest niepo-
wtarzalna.

A może to będzie mój zawód…

Do politechnicznego studium przyciągają 
nazwiska prowadzących zajęcia fotografi-
ków. Słuchaczami są nie tylko mieszkańcy 
Krakowa, ale także osoby z różnych stron 
południowej Polski. Zgłaszają się ludzie, 
którzy odchowali dzieci i chcą czymś wy-
pełnić czas, a jednocześnie pragną się roz-
wijać. Zdarzają się pasjonaci, którzy po la-
tach amatorskiego fotografowania pragną 
usystematyzować swoje doświadczenia. Po-
jawiają się także tacy, którzy mówią: „chcę 
spróbować, może to będzie mój zawód”. 
Co ciekawe, jest sporo osób profesjonalnie 
zajmujących się fotografią, mających duże 
doświadczenie. Prowadzą firmy, w szcze-
gólności specjalizujące się w fotografii ślub-
nej, ale odczuwają potrzebę pogłębienia po-
siadanej wiedzy np. o sprawy artystyczne 
dotyczące kompozycji fotograficznej. 

Początkujący stanowią mniej więcej po-
łowę słuchaczy, a druga połowa to bardziej 
zaawansowani hobbyści i zawodowcy. Na-
tomiast nie ma równowagi pod względem 
płci. Nie da się ukryć: parytet leży! W zde-
cydowanej większości zapisują się kobiety. 
— Są po prostu bardziej aktywne od mężczyzn 
— zauważa kierownik studium. Najwięcej 
osób jest w wieku od 25 do 40 lat. Dolny li-
mit to 16 lat; młodszych nie przyjmuje się, 
bo należałoby uruchomić osobne kursy do-
stosowane do ich wieku. Najstarsi słucha-
cze są grubo po pięćdziesiątce. 

Osoby prowadzące zajęcia dbają o to, 
aby w studium panowała swobodna, 
pełna luzu atmosfera. Nie stwarza się 
bariery oddzielającej tradycyjnie mistrza 
od uczniów. Wszyscy szybko zaczynają 
sobie mówić po imieniu, lubią pożarto-
wać. Chcą się integrować, spotykać także 
poza zajęciami. W kreowaniu sympatycz-
nej atmosfery szczególnie celuje Andrzej  
Pilichowski-Ragno. 

— W ciągu semestru kursanci wszyst-
kiego się nie nauczą — przyznaje Zbigniew 
Wikłacz — ale mają okazję zapoznać się 
z wszystkimi podstawowymi rodzajami foto-
grafii. Otrzymują taki zasób wiedzy, który po 
ukończeniu kursu pozwala świadomie wybrać 
kierunek dalszego rozwijania zainteresowań 
w dziedzinie fotografii. 

Swoistym „certyfikatem jakości” poli-
technicznego studium może być fakt, że 
troje jego absolwentów — i to absolwen-
tów, którzy w studium PK zaczynali swoją 
przygodę z fotografią od zera — podjęło 
dalsze kształcenie w jednej z najlepszych 
europejskich szkół fotografii, w Opawie, 
w Czechach.

*

Cały cykl zajęć Otwartego Studium Fo-
tografii składa się z dwunastu bloków 
tematycznych. Trzynastym jest kończą-
ca semestr wystawa prac uczestników; 
wystawa, która odbywa się w gotyckim 
wnętrzu galerii A1 i ma bardziej charakter 
spotkania dobrych przyjaciół niż wyda-
rzenia akademickiego. 

Spotkanie takie, zamykające trzy-
dziestą drugą edycję studium, odbyło 
się 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Insty-
tutu Historii Architektury i Konserwa-
cji Zabytków. Na uroczystość przybyła 
dyrektor IHAiKZ dr hab. Klaudia Stala, 
prof. PK. Nie zabrakło twórcy studium 
Piotra Kotuchy i obecnego szefa Zbignie-
wa Wikłacza. Wręczono dyplomy. Anita 
Andrzejewska powiedziała absolwentom 
na pożegnanie: — Najważniejsza jest pasja 
i chęć chodzenia z aparatem, chęć patrzenia na 
rzeczywistość pod zupełnie innym kątem niż 
zwykle. Gdy mamy przy sobie aparat, świat się 
otwiera, staje się bogatszy. Niech radość foto-
grafowania zostanie z wami. 

Praca słuchaczki studium Emilii Zięby

Praca absolwentki studium Jolanty Cieciak
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Jakby nie liczyć, to znaczący jubileusz. 
W tym roku przypada bowiem pięćdziesią-
ta rocznica immatrykulacji, czyli przyjęcia 
w poczet studentów Wydziału Budownic-
twa Lądowego Politechniki Krakowskiej 
rocznika ’69. Uroczyste spotkanie z okazji 
jubileuszu, połączone z wręczeniem ab-
solwentom Złotych Indeksów, odbyło się 
w Sali Senackiej PK 22 czerwca tego roku. 
W ten sposób uczelnia uhonorowała ju-
bilatów, którzy — nawiązawszy kontakty 
z Politechniką pół wieku temu —  nigdy 
nie stracili jej z oczu i wciąż czują się z nią 
związani. 

W spotkaniu wzięło udział pięćdzie-
sięcioro czworo absolwentów Wydziału 
Budownictwa Lądowego (obecnie: Wy-
dział Inżynierii Lądowej) oraz kilka osób 
towarzyszących (w większości byli to ab-

solwenci innych roczników czy wydziałów 
PK). Przybyli z różnych stron Polski, a nawet 
świata — z Australii, ze Stanów Zjednoczo-
nych, z Niemiec i z Austrii.

 Wzruszającym momentem była prze-
prowadzona ponownie, po pięćdziesięciu 
latach immatrykulacja. Wprowadzenie 
wygłosił wierszem Krzysztof Stypuła, je-
dyny w gronie jubilatów profesor zwy-
czajny i poeta, zatrudniony na PK od 
1974  r. (Dedykowany przez autora kole-
żankom i kolegom z roku wiersz zamiesz-
czamy obok).

Zgromadzeni na uroczystości przyj-
mowali Złote Indeksy z rąk byłych dzie-
kanów swego Wydziału  — prof. Stefana 
Piechnika (pełnił funkcję w latach 1968–
1973 i 1984–1990; prorektor PK w latach 
1978–1981) oraz prof. Kazimierza Furtaka 

Na Politechnice Krakowskiej spotkali się absolwenci budownictwa

Złoty indeks na złoty jubileusz

50 lat immatrykulacji

Szanowni Profesorowie,

Czcigodni Uczeni, 

Koleżanki, Koledzy —

wszyscy zgromadzeni!

Pięćdziesiąt lat minęło

od pamiętnej chwili,

kiedyśmy ze stron różnych

na PeKa przybyli.

Chwila była doniosła —

kiedy ślubowałeś,

to wiedziałeś, że odtąd

studentem się stałeś.

Minęły lata studiów,

pracy długie lata

i dziś znów przybywamy

z przeróżnych stron świata.

Bo choć się czasem drogi

życia pogmatwały,

to wspomnienia nas trwale

z Uczelnią związały.

I choć nieraz wiał w oczy

nam przeciwny wiater,

nie przynieśliśmy wstydu

naszej Alma Mater.

Chcemy dziś podziękować

tym, co nas kształcili.

I prosić, by nasz związek

z PeKa odnowili.

Niechaj złotem indeksów

zalśni dzisiaj sala.

Niech zabrzmi Gaudeamus,

co wszystkich powala.

Niech każdy, ile może,

wytęży swój głos,

życzmy sobie nawzajem:

Plurimos annos, plurimos...

Krzysztof Konstanty Stypuła

Uczestnicy spotkania. Fot.: Stanisław Kandefer
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(pełnił funkcję w latach 1996–2002; rektor 
PK w latach 2008–2016). Nawiązując do 
tradycji akademickich — skierowanego 
do studentów wykładu inauguracyjne-
go — głos zabrał prof. Stefan Piechnik. 
W swym wystąpieniu Profesor, ekspert 
w dziedzinie wytrzymałości materiału 
ciała stałego, mówił o reologicznych wła-
ściwościach tyle że... materiału ludzkiego. 
Przypomniał, że pojęcia pamięci, starze-
nia, wieku, czasu retardacji i relaksacji... 
świetnie się sprawdzają w opisie obu 
tych ciał. Ostrzegał przed negatywnymi 
dla wytrzymałości człowieka zjawiskami 
— zdefiniowanym przez medycynę bez-
ruchem (hipokinezja) i społecznym pro-
cesem populizmu, który nazwał „pełzają-
cym sortowaniem ludzi”. 

Zaproszenie na uroczystość przyjęli 
również nauczyciele akademiccy, z któ-
rymi pięćdziesiąt lat temu można się było 
spotkać podczas zajęć i wykładów, ów-
czesna świetnie zapowiadającą się kadra 
naukowo-dydaktyczna, dziś wybitni 
specjaliści: profesorowie Janusz Orkisz, 
Janusz Kawecki, Marcin Chrzanowski i An-

drzej Rudnicki. Po upływie tak długiego 
czasu znów można było z nimi rozmawiać, 
postawić im pytania. Niezwykłą niespo-
dziankę sprawiła obecnym dr hab. Anna 
Kumaniecka, prof. PK, która ze swoimi by-
łymi studentami uzgadniała oceny... pre-
zentując oryginalne, zachowane arkusze 
sprzed pół wieku! 

Uroczystość poprzedziła msza św., którą 
w intencji wszystkich studentów roczni-
ka, wychowawców i nauczycieli, odprawił 
w bazylice św. Floriana ks. prałat Grzegorz 
Szewczyk, proboszcz parafii. Po oficjalnej 
części koleżeńskie rozmowy toczyły się już 
poza murami PK. Na koniec warto podkre-

ślić, że uczestnicy spotkania wyrazili suge-
stię, by władze uczelni oraz SWPK  wpro-
wadziły do uczelnianego kalendarza świąt 
ponowienie immatrykulacji po pięćdzie-
sięciu latach jako jeszcze jedną formę pie-
lęgnowania więzi absolwentów PK z Alma 
Mater.

Spotkanie zorganizował (tak jak dzie-
więć poprzednich) Roman Kahul, absol-
went budownictwa z 1974 r. Kolejny zjazd 
zaplanował zorganizować za dwa lata, kie-
dy większość z jubilatów osiągnie siedem-
dziesiąt lat, a niektórzy trochę więcej.

(R.)

Od czterech lat rozwijana jest na Wydzia-
le Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
idea wyjazdów integracyjnych. Kolejne 
spotkanie, otwarte dla wszystkich pracow-
ników wydziału, odbyło się 27 czerwca 
2019 r. w Witkowej Chacie, w Modlniczce. 

Witając przybyłych, dziekan wydziału 
prof.  Adam Jagiełło podkreślił znaczenie  

WIEiK integruje się
takich nieformalnych spotkań w budowa-
niu sprawnego i wspierającego się w swoich 
działaniach zespołu pracowników oraz ży-
czył dobrej zabawy. Po wspólnym obiedzie 
przyszedł czas na rozmowy w mniejszych 
i większych grupach, przy stolikach na świe-
żym powietrzu, podczas gdy nad głowami 
biesiadników przelatywały podchodzące 

do lądowania w Balicach samoloty. Po połu-
dniu zapłonął grill, ustawiony nad brzegiem 
stawu. Pomysł dziekana, aby co roku spo-
tykać się na imprezie towarzyskiej w gro-
nie pracowników poza uczelnią, uznano za 
godny kontynuowania w kolejnych latach.

(KK)

Fot.: Tomasz Węgiel
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Politechnika Krakowska w mediach
Polska Agencja Prasowa

5 lipca 2019 r.  
W Politechnice Krakowskiej 
powstanie Laboratorium 
Aerodynamiki Środowiskowej
W Politechnice Krakowskiej powstanie La-
boratorium Aerodynamiki Środowiskowej, 
które umożliwi badania dotyczące redukcji 
smogu i tzw. przewietrzania miast. W piątek 
w Krakowie podpisano umowę gwarantującą 
18 mln złotych unijnego dofinansowania na 
nowy obiekt. Umowę podpisali przedstawi-
ciele władz PK i zarządu województwa mało-
polskiego. Prace przy budowie Laboratorium 
Aerodynamiki Środowiskowej mają ruszyć na 
początku przyszłego roku i potrwają do 2021 r. 

O laboratorium także m.in.: TVP Kraków, Radio 
RMF, Radio Eska, Radio Zet, Radio Kraków, 
„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Gaze-
ta Wyborcza”.

„Gazeta Wyborcza”

5 lipca 2019 r.  
Potrzeba specjalistów od wody
ROZMOWA Z PROF. STANISŁAWEM RYBICKIM 
I DR IZABELĄ GODYŃ, dziekanem i prodzie-
kanem Wydziału Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Krakowskiej 

ADA CHOJNOWSKA: Dwa lata temu Wy-
dział Inżynierii Środowiska ruszył ze studiami 
o odnawialnych źródłach energii i infrastruk-
turze komunalnej, w tym roku pojawi się m.in. 
inżynieria i gospodarka wodna. Nowe kierunki 
to sposób na przyciągnięcie maturzystów czy 
odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy? 

PROF. STANISŁAW RYBICKI: Jedno i drugie, 
a być może jeszcze i trzecie. Zaraz po studiach 
byłem zatrudniony w kilku firmach wykonaw-
czych i projektowych, pracę na Politechnice 
rozpocząłem więc już jako doświadczony 
praktyk. Tych kontaktów z praktyką postano-
wiłem jednak nie zrywać. I tak na przykład stu-
dia poświęcone OZE i infrastrukturze komu-
nalnej były efektem zacieśnienia współpracy 
z jednostkami miejskimi, przede wszystkim 
holdingiem komunalnym i spółkami miej-
skimi. Z jednej strony to koledzy ze studiów, 
z drugiej byli absolwenci PK, z trzeciej przed-
stawiciele rynku pracy, którzy szczerze powie-
dzieli, jakiego rodzaju specjalistów potrzebu-
ją. W wypadku inżynierii i gospodarki wodnej 
było podobnie. Ze względu na naszą ścisłą 
współpracę m.in. z krakowskimi wodociąga-
mi na tapetę trafiła kwestia wody. (...) Dlatego 
chcemy wykształcić młodych specjalistów, 
którzy będą się zajmować nie tylko pracą 
przy budowie obiektów, ale też będą w stanie  

sterować masami wody. To praca koncepcyj-
na, wymagająca ogromnych umiejętności, 
także technicznych, bo w tej chwili opieramy 
się na bardzo zaawansowanych programach 
komputerowych, m.in. modelowania prze-
mieszczania mas wody. Do tego ogromna od-
powiedzialność, bo oznacza podejmowanie 
decyzji w warunkach dużego ryzyka. 

22 lipca 2019 r. 
Politechnika Krakowska. 
Ścieżką pewnym krokiem
Skoro są siłownie na powietrzu i parki kie-
szonkowe, to może czas na przestrzenie 
dla osób starszych i niepełnosprawnych? 
— stwierdzili naukowcy z Politechniki Kra-
kowskiej i zaproponowali projekt specjal-
nych ścieżek motosensorycznych. (...) Ścieżki 
motosensoryczne mają być niewielkie, do-
kładnie jak parki kieszonkowe czy siłownie 
na powietrzu. Podobne może być też ich 
umiejscowienie — w pobliżu osiedli mieszka-
niowych, na skwerach, mogą też powstawać 
w takich miejscach jak ogrody przy domach 
spokojnej starości czy szpitale. 

TVP Kraków

12 lipca 2019 r.  
Studenci z pomysłem na ruch 
w Krakowie
Cztery dni dyskusji, analiz i wizji terenowych, 
wszystko po to, by być gotowym do finałowej 
prezentacji. Studenci z 9 krajów wzięli udział 
w międzynarodowych warsztatach „City and 
Traffic” na Politechnice Krakowskiej, ich zada-
niem było znalezienie sposobu na uspraw-
nienie ruchu w najbardziej zakorkowanych 
miejscach Krakowa. Kto wie, może któryś 
z ich pomysłów zostanie wykorzystany w rze-
czywistości?

PodhaleRegion.pl

Rokująca współpraca
30 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Nowym Targu rektor Poli-
techniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
w Krakowie prof. dr hab. Jan Kazior i starosta 
powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber wraz 
z wicestarostą Bogusławem Waksmundzkim 
podpisali umowę o współpracy. W spotkaniu 
uczestniczył również były rektor Państwowej 
Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu prof. dr hab. Stanisław Hodo-
rowicz oraz skarbnik powiatu nowotarskiego 
Joanna Gronkowska. Dokument przewiduje 
m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć na-
ukowych, naukowo-badawczych oraz eduka-

cyjnych o tematyce związanej w szczególności 
z architekturą, budownictwem, gospodarką 
przestrzenną, inżynierią i ochroną środowi-
ska, inżynierią czystego powietrza, ochroną 
zabytków, planowaniem przestrzennym, bu-
dową systemów informacji o terenie, rozwo-
jem infrastruktury, komunikacją, transportem, 
energetyką w zakresie energii odnawialnych, 
rozwojem lokalnej gospodarki. W ramach pod-
pisanego porozumienia uczelnia zobowiązuje 
się w szczególności do uwzględnienia w swo-
im programie naukowo-badawczym tematyki 
związanej z szeroko pojętą problematyką Pod-
hala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców. 

„Tygodnik Podhalański”

9 sierpnia 2019 r. 
Pionierski wzór 
Jeszcze niedawno Rabka była wytykana jako 
uzdrowisko, w którym rządzi smog. Czas na 
zmiany. Plany ochrony rabczańskiego powie-
trza są ambitne — zakaz palenia paliwami sta-
łymi w strefie A i B. Jednak, by było to możliwe, 
konieczne są działania i wsparcie finansowe 
dla mieszkańców. (...) Jednym z elementów 
planu jest nawiązana właśnie współpraca 
z Politechniką Krakowską. (...) — Chcemy wy-
korzystać nasz potencjał we współpracy z gminą 
Rabka-Zdrój. Mamy wspólnie szansę na wypra-
cowanie standardów ochrony charakteru miej-
scowości uzdrowiskowych i ich zrównoważone-
go rozwoju. Byłby to pionierski wzór dla innych 
gmin tego typu w całej Polsce — zauważył rek-
tor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.

„Dziennik Polski”,  
„Gazeta Krakowska”

30 sierpnia  
Student Politechniki 
Krakowskiej nagrodzony za 
projekt kolonii na Marsie
Michał Ptak, student architektury z Politechni-
ki Krakowskiej zdobył drugą nagrodę w kon-
kursie „First Colony on Mars”, zorganizowanym 
w ramach międzynarodowego festiwalu ar-
chitektonicznego KLAF 2019 w Kuala Lumpur 
w Malezji. (...) Nagrodzona koncepcja autor-
stwa Michała Ptaka z Politechniki Krakowskiej 
zakłada stworzenie na Marsie bazy złożonej 
z modułowych jednostek mieszkalnych, które 
mogą tworzyć większe zespoły mieszkaniowe. 
Członkowie marsjańskich misji załogowych 
mogliby je dowolnie aranżować i przystoso-
wywać do swoich potrzeb. (...) Zgłoszony do 
konkursu projekt posłużył również jako baza 
do pracy magisterskiej studenta. Rozprawę 
pt.  „Baza na Marsie” z powodzeniem obronił 
on w letniej sesji egzaminacyjnej.



31Nasza Politechnika nr 9 (193) wrzesień 2019www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Projekt Filipa Jakubczaka, studenta Wy-
działu Architektury PK, został zaprezento-
wany w czerwcu tego roku podczas jednej 
z wystaw 14. Praskiego Quadriennale (Pra-
gue Quadrennial of Performance Design 
and Space). To niezwykłe wyróżnienie, 
gdyż organizowany co cztery lata w stolicy 
Czech festiwal architektury teatru i sceno-
grafii należy do największych międzyna-
rodowych imprez poświęconych projek-
towaniu przestrzeni na potrzeby sztuk 
performatywnych i wizualnych. 

Wystawa „PQ Studio: Common Design 
Project Ubu Roi” („PQ Studio: wspólny projekt 
Ubu Roi”), stanowiła rozstrzygnięcie konkursu 
na scenografię do sztuki Alfreda Jarry’ego 
„Król Ubu, czyli Polacy” (Ubu Roi ou les Polo-
nais). Czternaście pokazanych na niej prac 
wyłoniono spośród kilkudziesięciu projektów 
zgłoszonych przez zespoły studentów i na-
uczycieli performance design z całego świata.

Filip Jakubczak studiuje Architecture in 
English, pod koniec września będzie bronił 
pracy magisterskiej pt. „Space Habitat for 
2000 Astronauts”. Interesuje się architektu-
rą kosmosu (przygotowuje książkę „Out of 
Gravity”), zagadnieniami takimi jak czynnik 
ludzki w kształtowaniu przestrzeni miej-
skich i smart city. Po studiach chciałby się za-
jąć zarządzaniem procesem projektowym.

Wcielając się w rolę architekta — sceno-
grafa, przedstawił projekt „Garage-theatre 
in Wieliczka” („Teatr garażowy w Wieliczce”). 
Praca powstała w ramach zajęć z przedmiotu  

Architecture and Urban Design (prowadzą-
cy: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień- 
-Woźniak, prof. PK, dr hab. inż. arch. Anna 
Franta, prof. PK, dr inż. arch. Paweł Żuk). 

Zaprojektowana przez niego przestrzeń 
to 5-kondygnacyjny parking w formie spi-
ralnej rampy — najniższa kondygnacja peł-
ni funkcję teatru, a światło spirali przejmuje 
funkcję nadscenia. Trybuny znajdują się wo-
kół okrągłej, obrotowej sceny oraz od we-
wnętrznej strony rampy parkingowej. Forma, 
w zamyśle autora, ma odpowiadać trybowi 
życia mieszkańców Wieliczki, miasta satelity 
Krakowa, zmuszonych do ciągłej mobilności 
w związku z pracą. — Najczęściej są to osoby 
przemieszczające się samochodami, a ich co-
dziennym rytuałem staje się szukanie miejsc 
postojowych na zatłoczonych parkingach. To-
warzyszący temu stres i negatywne emocje od-
suwają od sztuki, na którą zwyczajnie nie mają 
czasu. Na ratunek przychodzi... parking, który 
zastawia na nich pułapkę — wjechawszy do 
budynku, stają się uczestnikami spektaklu — 
wyjaśnia Filip Jakubczak.

To właśnie nietypowa funkcja budynku 
z minimalistyczną wizją scenografii zade-
cydowały o obecności w Pradze. Projekt 
Filipa Jakubczaka wzbudził wiele emocji ze 
względu na brak swoich odpowiedników, 
a także niepowtarzalną scenografię, wydo-
bywającą wszelkie walory z zaprojektowa-
nej przestrzeni. 

Równie interesującymi z punktu wi- 
dzenia synergii architektury ze scenografią 

okazały się projekty drużyn z Holy Spirit 
University of Kaslik (Liban), Theatre Ronin 
(Hong-Kong) oraz University of Melbour-
ne (Australia). W wystawie wzięły także  
udział zespoły z: Victorian College of the 
Arts (University of Melbourne, Australia), 
Tel Aviv University (Izrael), Moscow Art 
Theatre School (Rosja), London College 
of Fashion i The Royal Central School of 
Speech and Drama — University of Lon-
don (Wielka Brytania), Federal University 
of Rio de Janeiro (Brazylia), Acade my of 
Dramatic Arts (University of Zagreb (Chor-
wacja), California Institute of the Arts, Car-
negie Mellon University oraz University of 
Arizona (Stany Zjednoczone).

„Król Ubu” w teatrogarażu 

Projekt studenta PK  
na Praskim Quadriennale

Projekt teatru garażowego autorstwa  Filipa 
Jakubczaka
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Tegoroczne Praskie Quadriennale od-
bywało się pod hasłem: wyobraźnia, trans-
formacja i pamięć, Polskę reprezentowały 
na nim dwa projekty — „Aporia. Miasto 
jest miastem” (w kategorii wystawa krajów 
i regionów) oraz „Nowa wiadomość” (wy-
stawa studencka). Kuratorami pierwszego 
byli Aleksandra Wasilkowska i Krzysztof Gar-
baczewski. Zespół „Nowej wiadomości” — 

Filip Jakubczak z Magdaleną Kozień-Woźnak 
podczas wernisażu wystawy 13 czerwca 
2019 r. Fot.: Aleksandra Trójczak

MATERIA ŻYCIA
Bożena Boba-Dyga

Irena Emilewicz
Anna Flaga

18 czerwca — 25 czerwca 2019 r.

„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 — DIALOGI. Malar-
stwo, Rzeźba, Rysunek” — to druga odsłona imprezy zorgani-
zowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Krakowskiego.

Projekt ma pokazać, w niespotykanym do tej pory wymiarze, 
potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną 
na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współ-
czesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych. 

Wystawa prac Bożeny Boby-Dygi, Ireny Emilewicz i Anny Flagi 
pt. „Materia życia” została zorganizowana jako jedna z trzydzie-
stu siedmiu imprez towarzyszących, wpisanych do kalendarza 
KSA  2019. Równocześnie uświetniła ona  obchody Roku Kobiet 
w ASP w Krakowie. 

W Galerii „Kotłownia” zaprezentowane zostały trzy różne spoj-
rzenia artystek na tytułową materię życia — figuratywne Anny Flagi, 
abstrakcyjno-kolorystyczne Ireny Emilewicz (absolwentka Wydziału 
Architektury PK) i konceptualno-intermedialne Bożeny Boby-Dygi. 
Obrazy tej ostatniej po dotknięciu w odpowiednich miejscach  wy-
dawały różne dźwięki, np. westchnienia, mówiły  czy grały (akorde-
on, syntezator). Podczas wernisażu odbył się performance Bożeny 
Boby-Dygi, która tworzy także poezję konkretną.

Zdjęcia: Jan Zych

Od lewej: Joanna Warchoł (przewodnicząca Oddziału ZPAP w Krako-
wie), Stefan Dousa, Bożena Boba-Dyga, Irena Emilewicz i Anna Flaga

Bożena Boba-Dyga objaśnia pracę „Akordeon — dotknij, 
a usłyszysz!”

Anna Kaczkowska, Tomasz W. Miśtura, Elżbie-
ta Kowalska, Anna Rogóż, Ewelina Lesik, Piotr 
Brożek — pracował pod opieką merytoryczną 
Pawła Janickiego. Obydwa projekty wypro-
dukował Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego, a dofinansowało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Nagrodę główną Golden Triga otrzymał 
projekt „This Building Truly Talks” z Repu-

bliki Północnej Macedonii. W kategorii 
wystaw krajów i regionów za najlepsze 
jury uznało: „Prospective Actions” (Ca-
talonia 2004–2018); „Infinite Dune” (Wę-
gry), „Microcosm” (Francja); w kategorii 
studenckiej — „Medea / Media” z Gruzji, 
„Kolo” z Finlandii, „The Changing Room” 
z Tajwanu.

(R.)

Kadr z projektu scenograficznego



I cóż, że ze Szwecji

I cóż, że ze Szwecji,
szedł Sasza suchą szosą,
a w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmiał w trzcinie.
Brzęczyszczykiewicz idąc boso,
Świerszczykiewiczównę ujrzał w Szczekocinie.
A wytrzeszczywszy oczy, odszedł od rozumu
i się wyalienował z rozentuzjazmowanego tłumu,
powtarzając dla wprawy czasami:
stół z powyłamywanymi nogami.
Zastanawiał się, czy mu dorówna
Konstantyneapolitańczykiewiczówna.
Potem się w lustrze oglądał,
czy język mu się nie poplątał.

                                                 Krzysztof Konstanty Stypuła

Adapciak 2019
Wstępujący w mury PK studenci I roku 
mieli okazję już we wrześniu zapoznać się 
z Politechniką. W imieniu władz uczelni 
witał ich prorektor Jerzy Zając.

Zdjęcia: Jan Zych




