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INAUGURACJA 2019/2020 

Politechnika Krakowska zainaugurowała 75. rok akademicki. 
Uroczystości otwierające jubileuszowy rok uczelni odbyły się 
3 października 2019 r. z udziałem licznie przybyłych gości, 
Senatu PK i przedstawicieli społeczności akademickiej oraz 
studentów. Ceremonię w Międzywydziałowym Centrum 
Edukacyjno-Badawczym „Działownia” rozpoczął hymn pań-
stwowy w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki 
Krakowskiej „Cantata”.

Wśród wielu znakomitych gości, którzy zaszczycili uro-
czystość swoją obecnością, byli: wicepremier, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, metropolita kra-
kowski, arcybiskup Marek Jędraszewski oraz szef gabinetu 
politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala. Jako 
pierwszy głos zabrał Jego Magnifi cencja Rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Jan Kazior.

W swoim przemówieniu prof. Jan Kazior powiedział: — 
Chcemy podnosić poziom badań naukowych i kształcenia tak, by 
być czołową akademicką uczelnią techniczną. To jest nasz cel strate-
giczny na najbliższe lata. Znaczna część wystąpienia dotyczyła 
rozwoju Politechniki Krakowskiej. Znalazła się tu m.in. zapo-
wiedź, że w najbliższych latach na znaczące inwestycje zosta-
nie wydane prawie 140 mln złotych. (Pełny tekst przemówie-
nia zamieszczamy na stronach 3–5). 

Zabrawszy głos, wicepremier Jarosław Gowin złożył 
wspólnocie akademickiej PK podziękowania za minione 
cztery lata współpracy, a szczególnie za ostatni rok realiza-
cji bardzo wymagających zadań, które nałożyła nowa usta-
wa. — Przygotowanie nowego statutu, przygotowanie wszystkich 
regulaminów, to był ogrom dodatkowych obowiązków. Jestem bardzo 
wdzięczny, że Politechnika tak znakomicie z tych obowiązków się 
wywiązała. Gratuluję rozwiązań. Wierzę, że przemyślenie na nowo 
misji uczelni, misji Politechniki Krakowskiej, będzie w przyszłości 
owocować jeszcze bardziej spektakularnymi sukcesami niż te, 
którymi Politechnika może się poszczycić w ciągu ostatniego roku — 
powiedział Jarosław Gowin. 

Odnosząc się do 
przeprowadzonej refor-
my nauki, wicepremier 
stwierdził, że społecz-
ność naukowa PK wnio-
sła do ostatecznych roz-
strzygnięć bardzo duży 
wkład. Jarosław Gowin 
wspomniał o kluczo-
wych stanowiskach, 
które zajęli prof. Kazi-
mierz Furtak — prze-
wodniczący Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Ty-
tułów oraz prof. Błażej 
Skoczeń — przewodni-
czący Komisji Ewaluacji 
Nauki. — To też jest wyraz uznania dla dorobku zarówno tych wy-
bitnych uczonych, jak i całej Politechniki — podkreślił mówca.

Wicepremier podjął również kwestię stosunkowo nie-
wielkiego stopnia wykorzystania przez polskich naukowców 
i przedsiębiorców środków na naukę z budżetu Unii Europej-
skiej. Powiedział, że dzięki jego własnym działaniom oraz ak-
tywności innych przedstawicieli nowych krajów UE w ostat-
niej transzy Programu Horyzont 2020, jak i w następnym 
programie unijnym, pojawią się rozwiązania zdecydowanie 
dla nas korzystniejsze. Jarosław Gowin wyraził też nadzieję, 
że środki na naukę z budżetu państwa będą rosły szybciej, niż 
zostało to zapisane w Konstytucji dla Nauki. 

Z okazji inauguracji roku akademickiego na Politechnice 
Krakowskiej napłynęły liczne listy okolicznościowe. Uczest-
niczący w ceremonii wojewoda małopolski Piotr Ćwik odczy-
tał list premiera Mateusza Morawieckiego. Zebrani zostali też 
zapoznani z fragmentem listu przesłanego przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. 

Najbardziej podniosły moment uroczystości — immatry-
kulację studentów I roku — poprzedziło wykonanie pieś-
ni żaków krakowskich z połowy XV wieku „Breve reg-
num” w interpretacji chóru „Cantata” pod kierunkiem 
Marty Stós. Ceremonię immatrykulacji poprowadził prorek-
tor dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK. Prorektor ogłosił, 
że ogółem w tym roku przyjęto na PK prawie 4400 studen-
tów z grona 11 200 kandydatów. Ślubowanie złożyły osoby, 
które w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych 
wydziałach osiągnęły najlepsze wyniki. Symbolicznego aktu 
przyjęcia ich do grona studentów dokonał rektor Jan Kazior, 
któremu towarzyszył wicepremier Jarosław Gowin. 

Rektor Politechniki Krakowskiej ofi cjalnie otworzył rok 
akademicki 2019/2020, wypowiadając tradycyjną formułę: 
„Oby był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix, faustum, 
fortunatumque sit!” i trzykrotnie uderzając berłem. Zabrzmiała 
pieśń „Gaudeamus igitur” odśpiewana przez chór. 

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład zatytułowa-
ny „Inteligentne systemy bezpieczeństwa publicznego” wygłosił 

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W rok jubileuszowy — pod znakiem rozwoju

Wicepremier Jarosław Gowin 
gratulował PK przyjętych rozwiązań

Immatrykulacji studentów I roku dokonał rektor Jan Kazior 
w towarzystwie wicepremiera Jarosław Gowina
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Jacek Drabik — prezes 
Zarządu Motorola So-
lutions Systems Polska, 
członek Rady Uczelni PK. 

Nastąpiło wręczenie 
nagród Fundacji Rodzi-
ny Engelów oraz Funda-
cji Wspierania Młodych 
Talentów Profesora Ja-
nusza Magiery (o laure-
atach piszemy na s. 6). 
Kapituła Fundacji Ro-
dziny Engelów podjęła 
decyzję o ustanowieniu 
dla emerytowanych pro-
fesorów Nagrody im. 
prof. Zbigniewa Engela 

„Profesor – Senior” za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.
Dopełnieniem uroczystości rozpoczęcia roku akademic-

kiego były wystąpienia prezes Stowarzyszenia Wychowan-
ków PK Izabeli Paluch i przewodniczącego Parlamentu Sa-
morządu Studenckiego PK Michała Kostrzewy (omówienia 
wystąpień drukujemy na s. 6). 

* 

Gośćmi uroczystości na PK byli wybitni przedstawiciele in-
stytucji życia publicznego. Wśród powitanych przez rektora 
PK znajdowali się posłowie na Sejm RP — Barbara Bubula, 
Józef Lassota, Ireneusz Raś oraz sena torowie RP — Zbigniew 
Cichoń, Jerzy Fedorowicz i prof. Kazimierz Wiatr. Obecny był 
członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Janusz Ka-
wecki. Władze regionu reprezentowali wojewoda Piotr Ćwik, 
przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopol-
ski Kazimierz Barczyk, wicemarszałek województwa mało-
polskiego Tomasz Urynowicz i sekretarz miasta Krakowa An-
toni Fryczek. 

Licznie przybyli przedstawiciele instytucji naukowych. 
Szczególnie ciepło powitano przewodniczącego Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, rektora PK w latach 
2008–2016 prof. Kazimierza Furtaka. Gośćmi Politechniki 
Krakowskiej byli też: dyrektor Narodowego Centrum Na-
uki prof. Zbigniew Błocki, prezes oddziału krakowskiego 
PAN prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Instytutu Fizyki Jąd-
rowej PAN prof. Marek Jeżabek, a także przewodniczący 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor 
AGH prof. Tadeusz Słomka i przewodniczący Konferencji Pol-
skich Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, rektor UR w Kra-
kowie prof. Włodzimierz Sady oraz inni rektorzy i prorekto-
rzy szkół wyższych Krakowa i regionu. Obecni byli rektorzy 
PK poprzednich kadencji — prof. Kazimierz Flaga, prof. Mar-
cin Chrzanowski, prof. Józef Gawlik i wspomniany prof. Ka-
zimierz Furtak. Na uroczystość przybyli też członkowie Rady 
Uczelni PK z jej przewodniczącym Stefanem Życzkowskim.

*

Główną ceremonię inauguracyjną poprzedziła msza 
św. w bazylice św. Floriana, odprawiona w intencji 

pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej oraz 
Akademii Sztuk Pięknych. Nabożeństwo poprowadził i homi-
lię wygłosił metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędra-
szewski. W homilii metropolita nawiązał do słynnego zakładu 
Pascala, aby przekazać społeczności akademickiej przesłanie, 
które zawarł w słowach: — Jest Bóg, jest Chrystus, jest zbawienie, 
o którym trzeba ciągle nieustannie mówić mimo oporów tego świata. 

Po mszy świętej z bazyliki św. Floriana wyruszył uroczy-
sty pochód, złożony z pracowników i studentów, którzy ulicą 
Warszawską dotarli na kampus uczelni. Orszak poprzedzała 
Krakowska Orkiestra Staromiejska pod kierunkiem Wiesława 
Olejniczaka. 

Wcześniej, w godzinach porannych, przedstawiciele 
władz PK oddali hołd patronowi uczelni, składając kwiaty na 
płycie Rynku Głównego, upamiętniającej przysięgę Tadeusza 
Kościuszki. Wiązanki złożono też pod pomnikiem Kościuszki 
na dziedzińcu PK i pod poświęconą mu tablicą pamiątkową 
w budynku głównym uczelni.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

W tradycyjnym pochodzie rektorowi PK Janowi Kaziorowi 
i prorektorom towarzyszył Stefan Życzkowski, przewodniczący 
Rady Uczelni

Podczas mszy św. odprawionej przez metropolitę krakowskiego, 
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego modlitwę wiernych odczytał 
Jacek Wojs — przewodniczący NSZZ „Solidarność” PK

Jacek Drabik wygłosił wykład 
inauguracyjny na temat nowoczesnych 
technologii służących naszemu 
bezpieczeństwu
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Dostojni Goście!
Wysoki Senacie!
Koleżanki i Koledzy ― Pracownicy Politechniki Krakowskiej!
Drodzy Studenci!

Bardzo serdecznie witam na progu nowego roku akademic-
kiego na Politechnice Krakowskiej. Świętujemy wyjątkową, bo 
75. inaugurację roku na naszej uczelni, w wyjątkowym cza-
sie dynamicznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym 
i w naszej szkole. 

Miniony rok akademicki był dla nas niezwykle intensywny. 
Realizując podstawową działalność szkoły wyższej, pracowa-
liśmy także nad koncepcją, planem, a następnie wdrażaniem 
reformy uczelni. Impulsem do podjęcia działań było uchwa-
lenie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”; 
ustawy, która weszła w życie 1 października 2018 r. Już samo 
wdrożenie nowych zapisów prawnych skutkowało nowymi 
obowiązkami dla władz uczelni i jej pracowników. Chcieliśmy 
jednak nie tylko wypełnić obowiązki, ale przede wszystkim 
tak wykorzystać nowe możliwości prawne, by służyły naszym 
potrzebom i celom i pozwalały na rozwój uczelni.

Chcemy podnosić poziom badań naukowych i kształcenia 
tak, by być czołową akademicką uczelnią techniczną — to jest 
nasz cel strategiczny na najbliższe lata. Mamy świadomość, 
że to codzienna, trudna praca, wymagająca od nas wszyst-
kich cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. Wierzę, że sobie 
z tym wyzwaniem poradzimy. Mamy za sobą czas żarliwych 
dyskusji o Politechnice naszych marzeń i aspiracji. Prowadzili-
śmy je przez ten rok transparentnie, w formie wieloetapowych 
konsultacji z całą społecznością PK. To były rozmowy toczo-
ne w spokojnej i rzeczowej atmosferze, w trudnych sytuacjach 
umieliśmy znaleźć kompromisowe rozwiązania, kierując się 
troską o dobro uczelni. Za ten wzajemny szacunek w dysku-
sji o PK jestem szczególnie wdzięczny społeczności uczelni. 
Zaowocowała ona programem zmian, które właśnie wprowa-
dzamy. Mam nadzieję, że w tym procesie nadal będziemy się 
wzajemnie wspierać, a jeśli różnić ― to nadal twórczo. 

Rok akademicki rozpoczynamy w nowej rzeczywistości: 
z nowym statutem, nowym organem ― Radą Uczelni, no-
wymi wydziałami skupionymi wokół nowo zdefi niowanych 
dyscyplin nauki, szkołą doktorską, czyli z nowym systemem 
kształcenia doktorantów, ze zmianami organizacyjnymi, no-
wymi regulaminami pracy i studiów i, oczywiście, z nowymi 
studentami, którzy kształcić się będą na nowych kierunkach 
studiów. Te wszystkie zmiany to efekt dokonanej przez nas 
analizy potencjału i dostosowania struktury uczelni do no-
wych wymagań stawianych szkołom wyższym. Zdecydowali-
śmy, że główna część działalności badawczej pracowników Po-
litechniki Krakowskiej koncentrować się będzie wokół ośmiu 
dyscyplin naukowych, a to umożliwiło oparcie struktury 
uczelni na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin. Na Poli-
technice oznacza to powołanie od 1 października 2019 r. nowego 

wydziału (Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki) oraz 
rozszerzenie profi lu działania i zmianę nazw dwóch innych 
wydziałów. 

Chcemy, żeby wydziały były tętniącymi naukowym życiem 
centrami badań i kształcenia, o prostej administracyjnie struk-
turze. Ułatwi to kooperację zespołów badawczych — zarówno 
wewnętrzną na uczelni, jak i zewnętrzną z partnerami gos-
podarczymi i naukowymi. Będziemy kontynuować program 
dodatkowego wsparcia fi nansowego dla liderów naukowych 
uczelni. Dla wszystkich ośmiu wydziałów PK stworzyliśmy 
już nową identyfi kację grafi czną, wyrażającą ich autonomię, ale 
jednocześnie wspólnotę z politechniczną całością.

Zmiany, z którymi rozpoczynamy rok akademicki, dla 
naszego środowiska mogą być pewną niewiadomą. Jestem 
jednak przekonany, że przyczynią się do jeszcze bardziej dy-
namicznego rozwoju Politechniki Krakowskiej.

Z pewnością przyczynią się do niego także znaczące in-
westycje, które wkrótce zrealizujemy. W najbliższych latach 
wydamy na nie prawie 140 milionów złotych. Wśród najważ-
niejszych jest strategiczne nie tylko dla nas, ale i dla całego re-
gionu ― Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ). 
Ten obiekt badawczy będzie jednym z najnowocześniejszych 
w Europie. Uczelnia pozyskała na realizację projektu LAŚ pra-
wie 18 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego. W nowym laboratorium 
prowadzone będą badania wpływów środowiskowych i kli-
matycznych na ludzi i budynki, a przede wszystkim badania 
modelowe dotyczące dynamicznej redukcji smogu, transportu 
zanieczyszczeń powietrza i przewietrzania miast. Tymi zagad-
nieniami bardzo zainteresowane są gminy, choćby w Nowym 
Targu, Rabce i w Skawinie, z którymi w lipcu i w sierpniu pod-
pisaliśmy umowy o współpracy. Na wyniki badań prowadzo-
nych w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej czekać 
będą z zainteresowaniem inne samorządy, jednostki naukowe 
oraz fi rmy, m.in. Fakro.

Politechnika w nowej rzeczywistości
Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora 
wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Uczestnicy inauguracji roku akademickiego z uwagą wysłuchali 
przemówienia rektora Jana Kaziora. Fot.: Jan Zych
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W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację z Urzędu 
Marszałkowskiego, że Zarząd Województwa Małopolskiego 
zatwierdził do dofi nansowania w kwocie ponad 11 milionów 
złotych nasz wniosek o utworzenie Regionalnego Zespołu 
Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Panie 
Marszałku, bardzo za to wsparcie dziękuję! 

Szanowni Państwo,
z jednej strony naukowy rozwój, z drugiej — troska o studen-
tów są zawsze w centrum uwagi władz uczelni. Zapowiada-
liśmy na początku kadencji, że będziemy dbać o jak najlepsze 
warunki do studiowania i rozwijania pasji naszych studen-
tów. W ostatnim czasie zrobiliśmy wiele w tym zakresie. 
Z nowym rokiem akademickim na Politechnice Krakowskiej 
rozpoczyna działalność pozawydziałowa jednostka uczelni 
― Centrum E-edukacji. Będzie koordynować i rozwijać dzia-
łania w dziedzinie szeroko pojętego e-learningu. Centrum od-
powiada też za budowanie platformy z otwartymi zasobami 
edukacyjnymi PK i zarządzanie nią.

W tym roku akademickim rozpoczyna działalność 
FutureLab PK. Koncepcja utworzenia tego typu jednostki 
zrodziła się z potrzeby stworzenia przestrzeni i organizacyj-
nego zaplecza dla innowacyjnych studenckich przedsięwzięć 
naukowych i projektowych. Interdyscyplinarne zespoły stu-
denckie pod opieką naukowca z PK i mentora z przemysłu 
będą tworzyć projekty inżynieryjne na potrzeby otoczenia 
społeczno-gospodarczego. Kreatywni studenci mogą liczyć 
na dofi nansowanie projektu, udział w szkoleniach i war-
sztatach, wyjazdach studyjnych. Współpracą z tym swoistym 
inkubatorem futurystycznych idei interesują się zewnętrzne 
fi rmy, które chcą wspierać naszych zdolnych studentów. Jako 
pierwszy studenckie inicjatywy wspiera już Santander Bank. 
FutureLab będzie się mieścić przy ulicy Lea, gdzie zostanie 
przygotowane odpowiednie zaplecze m.in. do co-workingu, 
szkoleń i warsztatów. Już dziś zapraszam studentów do zgła-
szania się na konkurs o granty studenckie. 

O tym, że warto tworzyć młodzieży na Politechnice wa-
runki do twórczych działań, świadczy wiele studenckich ini-
cjatyw i sukcesów. W ostatnim czasie z radością przyjęliśmy 
wiadomość, że student architektury 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 kre-
atywności przestrzeń do pracy, ale i przyjazne miejsca do od-
poczynku. Na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej, przy 
budynku „Działowni”, tworzymy nowocześnie zaprojektowa-
ną przestrzeń do spędzania wolnego czasu pomiędzy zajęcia-
mi. Kontynuujemy projekt nadbudowy budynku galerii „Gil” 
oraz rewitalizację terenu Osiedla Studenckiego PK, chcemy, 
żeby było jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców aka-
demików. Poszerzamy również naszą bazę sportową. Jutro 
ofi cjalnie otworzymy nowoczesne Centrum Tenisowe Po-
litechniki Krakowskiej z czterema krytymi kortami. Hala 
z certyfi kowaną nawierzchnią spełnia wymogi Międzynaro-
dowej Federacji Tenisowej i pozwoli objąć ćwiczeniami więk-
szą niż dotąd liczbę osób. Stanowi doskonałe uzupełnienie 

funkcjonujących już obiektów sportowych PK. Jestem przeko-
nany, że atrakcyjna baza sportowa wpłynie  na zwiększenie 
zainteresowania aktywnością fi zyczną wśród studentów. 

Nie zapominamy, że prowadzenie działalności badawczej 
i kształcenie na wysokim poziomie wymaga systematycznych 
inwestycji w infrastrukturę i bazę laboratoryjną. 

W minionym roku akademickim zakończyliśmy komplek-
sową przebudowę budynku „Houston”, rozpoczynamy termo-
modernizację budynków J i K na Wydziale Mechanicznym, na 
terenie kampusu w Czyżynach. Wkrótce oddamy do użytku 
sale audytoryjne Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Poddasze budynku 
Wydziału Architektury przy ulicy Podchorążych zaadaptu-
jemy na modelarnię i laboratorium naukowe. Kontynuujemy 
konserwację elewacji pałacu w Łobzowie i wymieniliśmy in-
stalację grzewczą w budynku Wydziału Architektury przy 
ulicy Kanoniczej. Przygotowujemy się ― dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego — do budowy La-
boratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur w Czyżynach. 
Poczyniliśmy też znaczące inwestycje w obszarze informa-
tyzacji, funkcjonalności i bezpieczeństwa sieci internetowej 
oraz usług elektronicznych. 

Zrealizowaliśmy i będziemy realizować na PK wiele in-
nych prac, które podniosą standard i bezpieczeństwo naszych 
obiektów, ułatwią obsługę studentów i procesów zarządzania 
uczelnią. Realizujemy je ze środków własnych uczelni i wy-
działów oraz z dotacji i grantów pozyskanych m.in. z Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, Programu Operacyjnego Wiedza ― Edukacja — Roz-
wój, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Otrzymaliśmy też z budżetu państwa 32 miliony złotych 
w formie obligacji skarbowych na inwestycje. Za to ogromne 
wsparcie wszystkim instytucjom serdecznie dziękuję. 

Rozważne gospodarowanie fi nansami uczelni oraz ak-
tywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych pozwoliły 
nam zakończyć rok dodatnim wynikiem fi nansowym, co jest 
bardzo ważne dla rozwoju i budowania stabilnej przyszłoś ci 
Politechniki Krakowskiej. 

Szanowni Państwo,
kiedy podsumowuję ogrom działań, które w ciągu tego roku 
podjęliśmy, chcę jeszcze raz wszystkim pracownikom oraz 
studentom serdecznie podziękować za wytężoną pracę. 

Jak wiele pracy za nami, pokazało roczne sprawozdanie 
rektora z działalności uczelni. Obszerny raport władz uczelni 
z działań w 2018 r. został przyjęty uchwałą Senatu PK w czerw-
cu tego roku. Jest dostępny w wersji elektronicznej w serwisie 
internetowym dla pracowników. Jeszcze raz gorąco dziękuję 
za Państwa aktywność. Nic by się nie udało bez tego ponad-
przeciętnego zaangażowania całej społeczności akademickiej 
w sprawy Politechniki.

A mamy dla kogo się starać. Nasza bogata oferta eduka-
cyjna cieszyła się w letniej rekrutacji większym zaintereso-
waniem niż w poprzednim roku. Mieliśmy w trzech turach 
rekrutacji większą liczbę kandydatów i przyjęliśmy na I rok 
studiów nieco więcej, bo około 4 tysięcy studentów. Cieszymy 
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się, bo zdecydowaliśmy się w tym roku podnieść progi punk-
towe, a więc trafi ło w mury Politechniki większe grono do-
brych maturzystów. Na najlepszych w rekrutacji oraz lau-
reatów konkursu „O Złoty Indeks PK” czeka od tego roku 
specjalny program wsparcia fi nansowego „Student Lider 
pierwszego roku”. Cieszymy się także dlatego, że pracodawcy 
wręcz szturmują bramy uczelni, walcząc o dobrych inżynie-
rów, a my takich właśnie wykształcimy. Mamy do tego warun-
ki i kompetentną, optymalną liczebnie kadrę nauczycielską.

Grono tych, którzy czekają na dzielenie się naszą wiedzą, 
nie ogranicza się tylko do nowych studentów PK. Ponad 7,5 ty-
siąca osób — dzieci, młodzież i dorośli (nauczyciele i rodzice) 
— skorzysta do 2022 roku z przygotowanej przez Politechnikę 
Krakowską oferty zajęć edukacyjnych: warsztatów, szkoleń, 
gier i konkursów promujących naukę oraz rozwój zaintere-
sowań naukami technicznymi i ścisłymi. Dziesięć autorskich 
projektów edukacyjnych Politechniki o wartości prawie 10 mi-
lionów złotych już jest realizowanych w ramach konkursów 
„Trzecia Misja Uczelni”. Kilka tysięcy młodych ludzi dołącza 
do ogromnego grona odbiorców naszych wcześniejszych, do-
brze już znanych inicjatyw — Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
czy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Realizujemy tak ideę 
społecznej odpowiedzialności uczelni. 

Liczą też na nas partnerzy z otoczenia samorządowego, 
gospodarczego i akademickiego. Politechnika Krakowska od 
wielu lat prowadzi z nimi owocną współpracę. Blisko współ-
pracujemy z urzędami wojewódzkim i marszałkowskim, 
a także z władzami małopolskich miast, gmin i powiatów, 
szczególnie blisko z samorządem Krakowa.

Pragnę serdecznie podziękować Panu Marszałkowi i Panu 
Wojewodzie oraz Panu Prezydentowi miasta Krakowa za do-
tychczasową bardzo dobrą, owocną współpracę oraz szczerze 
zadeklarować naszą gotowość do dalszego współdziałania 
na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu. Jeszcze mocniej 
chcemy się zaangażować w najważniejszą obecnie walkę — 
o czyste powietrze w naszym regionie. O eksperckie wsparcie 
zwróciły się już do nas samorządy, szczególnie dotknięte tym 
problemem. W tym roku rozpoczynamy kształcenie na no-
wym kierunku studiów inżynieria czystego powietrza. Mamy 
nadzieję, że powstające na PK innowacyjne rozwiązania i wy-
kształceni tu inżynierowie specjaliści będą skutecznym orę-
żem w walce o ochronę środowiska. 

Szczególnie gorąco dziękuję za współpracę naszym part-
nerom biznesowym z fi rm w całej Polsce. Wspólne projekty 
badawczo-rozwojowe, programy stypendialne i stażowe dla 
naszych studentów, wyzwania technologiczne, które wspól-
nie podejmujemy, są dla nas motorem napędowym i nieustan-
ną inspiracją do rozwoju. 

Dostojni Goście,
nasze głębokie poczucie odpowiedzialności za sprawy kra-
ju i regionu oraz zaangażowanie się w nie to jeden z obsza-
rów strategicznej dla PK współpracy z otoczeniem. Równie 
mocno pracujemy nad wzmocnieniem umiędzynarodowie-
nia uczelni w obszarze badawczym i edukacyjnym. Służy 
temu szeroka współpraca w ramach programów wymiany 
europejskiej i umów bilateralnych z ponad 300 uczelniami 
z 54 krajów świata. Systematycznie poprawiamy wskaźniki 
związane z umiędzynarodowieniem, kształcąc coraz więcej 

zagranicznych studentów oraz oferując studia zakończone 
podwójnym dyplomem. 

Naszą lepszą pozycję potwierdzają międzynarodowe 
rankingi. W tym roku po raz kolejny nasza uczelnia znala-
zła się  w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata 
QS World University Ranking, który jest jednym z czterech 
najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych. 
W słynnym Rankingu Szanghajskim, oceniającym obszary 
badań naukowych w poszczególnych dyscyplinach, nasza 
uczelnia została sklasyfi kowana w dyscyplinie inżynieria me-
chaniczna.  Politechnika Krakowska znalazła się także w We-
bometrics Ranking of World Universities, Three University 
Missions Ranking, U-Multirank oraz UI GreenMetric World 
University Ranking. Również w rankingach krajowych, 
np. organizowanych przez Fundację Edukacyjną „Perspekty-
wy”, PK od trzech lat systematycznie pnie się w górę. Wzbo-
gacenie kontaktów z krajowym i światowym środowiskiem 
naukowym jest niezwykle ważne w rozwoju naszej kadry 
naukowej i w prowadzeniu badań na najwyższym poziomie. 

Drodzy Studenci,
szczególnie serdecznie witam na Politechnice Krakowskiej 
studentów I roku. Niektórzy z Was mogą mieć dziś różne wąt-
pliwości, zadawać sobie pytania: czy dobrze wybrałem studia, 
czy postawiłem na dobrą uczelnię, czy sprostam wymaga-
niom, jak sobie poradzę sam w dużym mieście, z dala od naj-
bliższych. Zapewniam Was: świetnie wybraliście! Przed wami 
wspaniałe perspektywy — dyplom renomowanej uczelni daje 
naszym absolwentom znakomitą pozycję na starcie zawodo-
wej kariery, jest dla pracodawców gwarancją wiedzy i kompe-
tencji. Z najnowszego badania losów absolwentów z rocznika 
2018, przeprowadzonego przez Biuro Karier PK, wynika, że 
pół roku po studiach pracuje prawie 95 proc. badanych magis-
trów inżynierów po PK, ponad 65 proc. z nich ma pracę jesz-
cze przed dyplomem. Niemal wszyscy pracują w zawodach 
zgodnych z wykształceniem. 

To prawda, czeka Was dużo pracy i trochę nieprzespanych 
nocy, ale możecie zawsze liczyć na pomocnie wyciągniętą 
dłoń ― nie tylko ze strony starszych kolegów, ale również nas 
wszystkich, całej społeczności akademickiej. To tu zdobędzie-
cie wszechstronną wiedzę, która pozwoli Wam w przyszłości 
odnieść zawodowy sukces. Pamiętajcie, że studia to nie tyl-
ko czas zdobywania wiedzy i doświadczenia, to także czas 
wszechstronnego rozwoju i kształtowania charakteru. W wol-
nych chwilach korzystajcie z możliwości, jakie stwarza na-
sza uczelnia, z bogatej oferty kulturalnej, sportowej, a nawet 
rozrywkowej. Podziwiajcie uroki Krakowa — miasta kultury, 
nauki i studentów. Życzę, byście w zdobywaniu inżynierskie-
go fachu odkryli prawdziwą pasję i zbudowali na Politechnice 
nie tylko dobrą przyszłość, ale i przyjaźnie na całe życie.

Szanowni Państwo,
w 2020 roku będziemy świętować 75-lecie naszej ALMA MATER. 
Życzę całej społeczności akademickiej, aby nadchodzący rok 
akademicki był równie pomyślny jak poprzednie 75 lat, by 
przyniósł nam wszystkim satysfakcję, radość i dumę z osiąg-
nięć osobistych i z rozwoju naszej uczelni. 

Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji.
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Staje się już tradycją, że podczas uroczystości 
rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Po-
litechnice Krakowskiej młodzi badacze honoro-
wani są nagrodami przyznawanymi przez dwie 
fundacje ― Fundację Rodziny Engelów i Funda-
cję Wspierania Młodych Talentów Profesora Ja-
nusza Magiery.

W tym roku Nagrodę 
im. Profesora Zbigniewa 
Engela otrzymał dr inż. Pa-
weł Pławiak. Laureat jest 
pracownikiem Wydziału 
Informatyki i Telekomuni-
kacji PK. Został wyróżniony 
za całokształt badań inter-
dyscyplinarnych z zakresu 

medycyny i informatyki, a także za pracę doktor-
ską „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji 
mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału 
elektrokardiografi cznego (EKG) przy wykorzy-
staniu systemu ewolucyjno-neuronowego”. Paweł 
Pławiak otrzymał nagrodę z rąk dr. Zbigniewa 
Engela juniora, który reprezentował Fundację Ro-
dziny Engelów.

Fundacja Wspierania Młodych Talentów Pro-
fesora Janusza Magiery (FWMT) przyznała dwie 
nagrody — obie za całokształt osiągnięć w cza-
sie studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK. 

Nagrodę I stopnia 
otrzymał mgr inż. Maciej 
Pilch. Ten absolwent stu-
diów II stopnia kierunku 
inżynieria chemiczna i pro-
cesowa oraz technologia 
chemiczna jest współauto-
rem dwóch artykułów 
opu blikowanych w czaso-
pismach z lis ty A Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz sześciu 
zgłoszeń patentowych. Jest 
też laureatem diamentowe-
go grantu MNiSW. Nagroda 
II stopnia FWMT przypad-
ła mgr. inż. Przemysła-
wowi Wolińskiemu. Jest 
on współautorem arty-

kułu opublikowanego w czasopiśmie z listy 
A MNiSW. Zsyntetyzował nowe, wcześniej nie-
znane, pochodne izo ksazoli, wykazujące szeroką 
gamę aktywności biologicznych. Obie nagrody 
wręczył prof. Janusz Magiera.

(ps)

 Laureaci nagród

W roku ubiegłym rozpoczęte zostały obchody 
60-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Politech-
niki Krakowskiej i 20-lecia „Złotej Księgi Wycho-
wanków PK”. Dziś następuje ich symboliczne za-
kończenie. Kulminacyjnym punktem obchodów 
była konferencja „6 Dekad, 6 Dróg do Sukcesu”. 

— Podczas tego wydarzenia pokazaliśmy, na jak 
wiele sposobów Politechnika kształci osobowości swo-
ich studentów i w jak rozmaite kompetencje ich wypo-

saża. Sześciu różnych absolwentów, z różnych epok, na różne sposoby osiągnęło 
życiowy oraz zawodowy sukces. Sądzę, że ich życiorysy, jak zresztą życiorysy 
wszystkich złotych wychowanków, są znakomitą lekcją dla młodych ludzi wstępu-
jących właśnie w progi naszej uczelni — powiedziała Izabela Paluch. 

SWPK nie ogranicza się tylko do pokazywania przykładów wartych 
naśladowania. Wraz ze spółką celową INTECH PK stowarzyszenie prze-
prowadziło pierwszą edycję programu mentorskiego „Don’t stop. Go top!”. 
Ważnym punktem obchodów 60-lecia SWPK były wydarzenia integrujące 
środowisko absolwentów. 

Dziękując jednostkom PK za współpracę przy organizacji wszystkich 
tych wydarzeń oraz dziękując za udział w nich partnerom, przedsiębiorcom 
i członkom stowarzyszenia, Izabela Paluch powiedziała: — Jesteście wielcy!

Życiorysy wychowanków 
to lekcja dla studentów
Wystąpienie Izabeli Paluch — 
prezes Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Krakowskiej (omówienie)

 Rok 2019 dla Samorządu Studenckiego na Poli-
technice Krakowskiej jest rokiem wyborczym. Już 
1 grudnia zacznie funkcjonować nowy Parlament 
SSPK, przypomniał Michał Kostrzewa, który koń-
czy działalność jako przewodniczący samorządu 
na PK. Dzieląc się osobistą refl eksją z perspektywy 
okresu spędzonego na uczelni, stwierdził, że czas 
studiów i możliwość pracy na rzecz studentów 

uważa za najlepsze lata swego życia. 
Następnie przewodniczący powiedział: — To zaszczyt stać na czele wszyst-

kich studentów jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Cieszy mnie, że 
wśród nas jest wielu studentów, którzy wciąż czują misję działalności i z przyjemno-
ścią podejmą misję kontynuowania 30-letniego dzieła naszych poprzedników. Zwra-
cając się do studentów I roku, dodał: — Jestem w pełni przekonany, że studiowanie 
na Politechnice jest najlepszym wyborem, jakiego może dokonać każdy młody człowiek. 

Nowo przyjętych studentów Michał Kostrzewa zachęcał do podjęcia 
działalności w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych i organi-
zacjach studenckich, zaś pracownikom uczelni życzył wielu sukcesów 
naukowych i dydaktycznych, a przede wszystkim pełnego zadowolenia 
z pracy ze studentami.

PK najlepszym wyborem
Wystąpienie Michała Kostrzewy — przewodniczącego 
Parlamentu Samorządu Studenckiego 
Politechniki Krakowskiej (omówienie)

Paweł Pławiak

Maciej Pilch

Przemysław Woliński
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Technicznym fi rmy Del-
phi w Krakowie kiero-
wał działami systemów 
zaworowych i działem 
projektowania amor-
tyzatorów. Pokonując 
kolejne szczeble awan-
su zawodowego, do-
szedł w roku ubiegłym 
w chińskim koncernie 
Beijing West Industries 
do stanowiska szefa 
globalnego działu pro-
jektowania zawieszeń 
pasywnych i sterowa-
nych zaworowo. Kieruje zespołami inżynierów rezydujących 
w Krakowie, Dayton (USA) i Fangshan (Chiny). 

Hobbystycznie Sławomir Dzierżek zajmuje się modelar-
stwem kolejowym. W tej dziedzinie trzykrotnie zdobył tytuł 
mistrza Polski za budowę jeżdżących modeli polskich lokomo-
tyw parowych w skali 1 : 87 (H0). Jego makieta stacji kolejowej 
jest eksponowana na wystawach Krakowskiego Klubu Mode-
larzy Kolejowych. 

Podczas uroczystości w Sali Senackiej wręczono też 
odznaki honorowe „Zasłużony dla Transportu Rzeczypos-
politej Polskiej”, przyznane przez ministra infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka. Otrzymali je prof. Andrzej Rudnicki 
i dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Odznaki wręczył 
Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie 
Infrastruktury RP. 

W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy PK: prof. Tadeusz 
Tatara, prof. Andrzej Białkiewicz, dr hab. inż. Jerzy Zając, 
prof. PK. Obecny był rektor PK w latach 1996–2002, honorowy 
członek SWPK prof. Kazimierz Flaga. Na spotkanie przybyli 
złoci wychowankowie z lat poprzednich oraz przedstawiciele 
Kapituły „Złotej Księgi” i Zarządu SWPK.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Dzień inauguracji roku akademickiego na Politechnice Kra-
kowskiej stał się okazją do umieszczenia w „Złotej Księdze 
Wychowanków PK” dwu kolejnych nazwisk wybitnych absol-
wentów naszej uczelni. Symbolicznego wpisu dokonano pod-
czas uroczystości, która odbyła się w Sali Senackiej. 

W trakcie spotkania głos zabrał rektor PK prof. Jan Kazior, 
podkreślając, że wśród naszych wychowanków jest wiele wy-
bitnych postaci, wielu fantastycznych ludzi, którzy dobrze 
świadczą o Politechnice Krakowskiej. Ideę „Złotej Księgi” 
i zasady wpisywania do niej kolejnych osób przypomniała 
prowadząca spotkanie prezes SWPK Izabela Paluch. Przed-
stawiła też sylwetki tegorocznych laureatów. Są nimi Witold 
Białokur i Sławomir Dzierżek. 

Witold Białokur (absol-
went Wydziału Mechanicz-
nego) urodził się w Starym 
Konstancinie, na Wołyniu. 
Wysłany w czasie wojny z ro-
dziną na Sybir, po powrocie 
do Polski przyjechał wraz 
z matką do Krakowa. Po stu-
diach pracował w Central-
nym Ośrodku Chłodnictwa, 
ale kilka lat później wyjechał 
do Francji, potem do Austrii, 
by w końcu na stałe osiąść 
w USA. Znalazł zatrudnienie 
w fi rmach zajmujących się 
projektami energetycznymi. 
Nadzorował m.in. wykona-
nie podziemnego składowi-

ska odpadów radioaktywnych (na głębokości 1000 m). Dla 
Nowego Jorku realizował projekty systemów wentylacyjno-
-klimatyzacyjnych i przerobu ścieków miejskich na masę na-
wozową oraz ujęcia i uzdatniania wody. 

Odnosił też sukcesy w sporcie jako zawodnik (biegi śred-
nie i długie, wielobój) i jako trener. Pasją Witolda Białokura 
jest akwarelistyka i rysowanie ołówkiem oraz taniec, szcze-
gólnie tango argentyńskie. Instruktorem tańca został już 

po przejściu na emeryturę. 
W 2010 r. wziął udział w wy-
prawie podbiegunowej. 

Drugi z laureatów, Sła-
womir Dzierżek (również 
absolwent Wydziału Mecha-
nicznego) przez dziesięć lat 
pracował na macierzystym 
wydziale, gdzie uzyskał dok-
torat. Po rocznym pobycie 
w ramach Stypendium Ful-
brighta na Ohio State Uni-
versity w Columbus (USA) 
postanowił związać się 
z przemysłem. W Centrum 

Podczas uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony dla Transportu RP”

Nowe wpisy w „Złotej Księdze Wychowanków PK”

W atmosferze dobrej zabawy
Uroczystościom rozpoczęcia nowego roku akademickiego to-
warzyszyły wydarzenia o zupełnie inny m charakterze. W hali 
sportowej PK przy ulicy Kamiennej spotkały się drużyny pra-
cowników pod wodzą prof. Dariusza Bogdała i studentów z ka-
pitanem Krzysztofem Pszczółką. W siatkarskim pojedynku lepsi 
okazali się studenci, którzy wygrali 2 : 0. Natomiast uczestnicy 
tradycyjnego pikniku koło domów studenckich w Czyżynach 
nie zaryzykowali tym razem spotkania pod gołym niebem, 
tylko bawili się w klubie „Kwadrat”. A jak było — możemy się 
przekonać, oglądając zdjęcia Jana Zycha na III stronie okładki.

Witold Białokur

Sławomir Dzierżek

Tomasz Tomala gratuluje Andrzejowi 
Rudnickiemu przyznania odznaki 
„Zasłużony dla Transportu RP”, 
w środku drugi odznaczony, Andrzej 
Szarata
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Z kolei w Międzywydziałowym Centrum 
Edukacyjno-Badawczym „Działownia” 
odbyła się uroczystość inauguracyjna 
WYDZIAŁU INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ 
I KOMPUTREROWEJ. Gości witał dziekan 

Kolejne cztery wydziały początek roku aka-
demickiego uczciły 1 października. Tego dnia 
w hali Centrum Sportu i Rekreacji rok akade-
micki zainaugurował WYDZIAŁ INŻYNIERII 
LĄDOWEJ. Gospodarzem uroczystości był 

dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a wła-
dze uczelni reprezentował prorektor dr hab. inż. Jerzy Zając, 
prof. PK. Tematem wykładu inauguracyjnego dr. inż. Łukasza 
Flagi były badania modelowe śmiałych konstrukcji inżynier-
skich w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej. 

W wyniku zmian w strukturze Politechniki Krakowskiej po 
raz pierwszy w historii uczelni uroczyste rozpoczęcie roku 
akademickiego odbyło się na ośmiu wydziałach. Głównym 
punktem każdej ceremonii inauguracyjnej było tradycyjne 
złożenie ślubowania przez kandydatów na studentów. Już 
jako studenci wysłuchali oni pierwszego w życiu wykładu 
akademickiego.

Rok akademicki 2019/2020 jako pierwszy za-
inaugurował WYDZIAŁ MECHANICZNY. 
Uroczystość odbyła się 27 września na terenie 
Muzeum Lotnictwa Polskiego. Przybyłych 
gości powitał dziekan WM prof. Jerzy Sładek, 

a w imieniu władz uczelni wystąpił prorektor dr hab. inż. Ma-
rek Stanuszek, prof. PK. Wykład inauguracyjny „Co to znaczy 
być inżynierem” wygłosił dr inż. Jerzy Żelasko, uznany przez 
studentów WM za najlepszego wykładowcę. 

WIEiK prof. Adam Jagiełło, zaś z ramienia władz uczel-
ni głos zabrał prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek, 
prof. PK. Zgromadzeni wysłuchali wykładu dr. inż. Jacka 
Wojtusika z fi rmy Varroc Lighting Systems „Technologie, 
innowacje i trendy w technikach oświetleniowych samo-
chodów inteligentnych”. 

Osiem wydziałów Politechniki 

wkroczyło w nowy rok akademicki

W „Działowni” swe uroczystości zorgani-
zowały tego samego dnia jeszcze dwa wy-
działy. Dziekan WYDZIAŁU INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA I ENERGETYKI dr hab. inż. Sta-
nisław M. Rybicki, prof. PK w swym wystą-
pieniu nawiązał do zmian w strukturze wy-

działu. Zwrócił uwagę, że zagadnienia środowiska mają 
ścisły związek z problemami energetyki, o którą został 
poszerzony krąg zainteresowań naukowych dotychcza-
sowego Wydziału Inżynierii Środowiska. Władze uczelni 
reprezentował prorektor prof. Tadeusz Tatara. Wykład in-
auguracyjny „Inżynieria środowiska i energetyka w Two-
im przyszłym domu” wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Le-
chowska. 

Dla WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, podob-
nie jak dla całej uczelni, była to 75. inaugu-
racja roku akademickiego. Jubileusz znalazł 
odzwierciedlenie w wystąpieniu dziekana 
WA prof. Jacka Gyurkovicha, jak i w głosach 

zaproszonych gości, którzy nawiązywali do historii wydziału. 
Głos zabrał też prorektor prof. Tadeusz Tatara. Przedmiotem 
wykładu inauguracyjnego dr. hab. inż. arch. Kazimierza Bu-
telskiego, prof. PK, był eksperyment w architekturze. 
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Pozostałe uroczystości odbyły się 2 października 
w „Działowni”. Tego dnia swoją pierwszą inau-
gurację roku akademickiego miał WYDZIAŁ 
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, który 
wyłonił się z dotychczasowego Wydziału Fi-

zyki, Matematyki i Informatyki. Dziekan WIiT dr inż. Jerzy 
R. Jaworowski w swoim wystąpieniu zarysował okoliczności 
powstania nowego wydziału i przedstawił jego strukturę. Do 
wątku zmian strukturalnych na PK nawiązał też prorektor 
prof. Andrzej Białkiewicz. Pierwszy w historii WIiT wykład 
wygłosił dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Tech-
niki PAN, wykładowca akademicki PK prof. Tadeusz Bur-
czyński. Tytuł wystąpienia brzmiał: „Sztuczna inteligencja — 
nadzieje, wyzwania i rozczarowania”. 

Jako kolejny swoją działalność zainaugurował 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 
I FIZYKI — drugi z wydziałów utworzonych 
na bazie Wydziału Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki. Sens połączenia w jednej strukturze 

organizacyjnej fi zyki z inżynierią materiałową uzasadnił 
na podstawie wielu przykładów z historii nauki dziekan 
WIMiF dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK. Ze względu na 
charakter wystąpienia dziekana prorektor dr hab. inż. Jerzy 
Zając, prof. PK, stwierdził, że po raz pierwszy uczestniczył 

w inauguracji roku akademickiego, podczas której wygło-
szono… dwa wykłady. Zasadniczy wykład inauguracyj-
ny, zatytułowany „Biomateriały XXI wieku”, przedstawiła 
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak. 

Uroczystości inauguracyjne na wydziałach 
zakończyła ceremonia zorganizowana przez 
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII 
CHEMICZNEJ. Gości powitał dziekan WIiTCh 
prof. Dariusz Bogdał, a w imieniu władz uczel-
ni do studentów zwrócił się prorektor prof. An-

drzej Białkiewicz. Wykład inauguracyjny „Nowe trendy oraz 
perspektywy rozwoju rynku paliw i biopaliw w kontekście 
polityki zrównoważonego rozwoju” wygłosił dr inż. Arka-
diusz Kamiński z PKN Orlen. Kilka efektownych doświad-
czeń przedstawili studenci z Koła Naukowego Chemików. 

W inauguracjach wydziałowych wzięło udział wielu za-
proszonych gości, reprezentujących środowisko gospodarcze 
i samorządowe Polski Południowej. Licznie przybyli przedsta-
wiciele instytucji naukowych, współpracujących z Politechni-
ką Krakowską. Na WIL gościli m.in.: Tomasz Tomala — szef 
gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, Tadeusz Trzmiel — prezes zarządu Krakowskie-
go Holdingu Komunalnego oraz insp. Maciej Rymar — na-
czelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Nowe logotypy 
wydziałów
Zmiany, które nastąpiły w strukturze Politechniki Krakowskiej w wy-
niku reformy szkolnictwa wyższego, skłoniły naszą uczelnię do ujed-
nolicenia identyfi kacji wizualnej wydziałów. Wiosną 2019 r. rozpisany 
został otwarty ogólnopolski konkurs na projekty wydziałowych zna-
ków grafi cznych. Spotkał się on z szerokim odzewem. 

Nadesłane prace oceniało jury, w skład którego weszli: rek-
tor PK prof. Jan Kazior, rektor ASP w Krakowie prof. Stanisław Ta-
bisz, prorektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, dziekani wydziałów 
PK, a także kierownik Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysło-
wego PK dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK. Konkurs wygrał An-
drzej Dobosz z Poznania. Miejsce drugie przypadło Krzysztofowi 
Drumińskiemu ze Szczecina, zaś trzecie przyznano Joannie Kap-
turczak z Tarnowa Podgórnego. 

Nowe logotypy prezentujemy przy informacjach o wydziało-
wych inauguracjach roku akademickiego. 
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INFORMACJE

KRONIKA
16 września — 15 października

17 IX    Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie 
— podpisanie przez rektora PK „Deklaracji społecznej odpowiedzial-
ności uczelni”.

19–22 IX    I Forum Uczelni Polskich w Krakowie.

20 IX    70-lecie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
CHEMOBUDOWA — KRAKÓW.

Prezentacja symulatora tramwaju NGT6 podczas dnia otwartego 
w Instytucie Pojazdów Szynowych PK. Pokaz odbył się w ramach akcji 
„Chodź Bezpiecznie z Tramwajem — TRAM & WALK”, w trakcie Euro-
pejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

21 IX    I Międzynarodowa Konferencja „Environmental and Astro-
nomical Light Pollution EALPO 2019”, zorganizowana przez Wydział 
Inżynierii Środowiska PK.

23 IX    II Konferencja Naukowa „Zabytki i energia. Tynki szlachetne 
okresu modernizmu. Problemy ochrony”, zorganizowana przez Mało-
polskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK.

25 IX    Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

26 IX    Konferencja Naukowa „Dynamiczne przetwarzanie i reduk-
cja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnie-
niem miasta Krakowa”, zorganizowana przez Laboratorium Inżynierii 
Wiatrowej PK.

Podsumowanie programu mentorskiego „Don’ t stop — Go top!” (edy-
cja 2018/2019), zorganizowane w siedzibie Firmy ASTOR przez 
INTECH PK i Stowarzyszenie Wychowanków PK.

27 IX    Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale 
Mechanicznym PK.

Małopolska Noc Naukowców.

1 X    Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziale Inżynierii Lądowej, 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziale 
Architektury PK.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Szkoły Doktorskiej 
PK i studiów doktoranckich.

2 X    Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Infor-
matyki i Telekomunikacji, Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz 
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

3 X    Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na PK oraz impre-
zy towarzyszące — mecz siatkówki i piknik na Osiedlu Studenckim.

4 X    Uroczyste otwarcie hali tenisowej Centrum Sportu i Rekreacji 
PK w Czyżynach.

11 X    Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Międzynaro-
dowym Centrum Kształcenia PK. 

13–16 X    Konferencja Naukowo-Techniczna Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK „Poliuretany 2019”.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK

25 września 2019 r. 

Senat podjął uchwały w sprawie:
• zmian w składzie Senackiej Komisji Sta-

tutowej;
• zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Dy-

daktyki;
• zmiany wzorów dyplomów ukończenia 

studiów, wydawanych przez PK;
• programów studiów kierunków prowa-

dzonych na Wydziale Architektury PK;
• programów studiów kierunków prowa-

dzonych na Wydziale Informatyki i Teleko-
munikacji PK;

• programów studiów kierunków prowa-
dzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycz-
nej i Komputerowej PK;

• programów studiów kierunków pro-
wadzonych na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej PK;

• programów studiów kierunków prowadzo-
nych na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
i Fizyki PK;

• programów studiów kierunków prowa-
dzonych na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska i Energetyki PK;

• programów studiów kierunków prowa-
dzonych na Wydziale Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej PK;

• programów studiów kierunków prowa-
dzonych na Wydziale Mechanicznym PK;

• programów studiów międzywydziałowego 
kierunku gospodarka przestrzenna, prowa-
dzonego przez Wydział Architektury, Wy-
dział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Inży-
nierii Środowiska i Energetyki PK;

• programu studiów kierunku inżynie-
ria czystego powietrza, prowadzonego 
przez Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział 
Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz 
Wydział Mechaniczny PK;

• przyporządkowania kierunków studiów 
prowadzonych na Politechnice Krakow-
skiej do dyscyplin naukowych lub arty-
stycznych;

• zmian w „Regulaminie przyznawania na-
gród Rektora PK za utworzenie e-kursu”;

• trybu i sposobu postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora i doktora habili-
towanego;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
PK w zakresie robót budowlanych i pro-
jektowych oraz w planie na rok 2019.

Zarządzenia re ktora PK
Zarządzenie nr 51 z 11 września 2019 r. 

w  sprawie wprowadzenia „Regulaminu pra-
cy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki”.

REKTOR I SENAT
Zarządzenie nr 52 z 11 września 2019 r. 

w  sprawie zmian w „Zasadach przygoto-
wywania i realizacji projektów współfi nan-
sowanych z  funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł między-
narodowych w perspektywie fi nansowej 
2014–2020”.

Zarządzenie nr 53 z 12 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach 
przyznawania miejsc, odpłatności i termi-
nów kwaterowania w domach studenckich 
Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 
2019/2020”.

Zarządzenie nr 54 z 16 września 2019 r. 

w sprawie zmian w „Zasadach podejmowania 
i odbywania studiów wyższych na Politechni-
ce Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez 
osoby niebędące obywatelami polskimi”.

Zarządzenie nr 55 z 16 września 2019 r. 

w  sprawie „Regulaminu prowadzenia za-
jęć dydaktycznych metodami i technikami 
kształcenia na odległość”.

Zarządzenie nr 56 z 16 września 2019 r., 
zmieniające zarządzenie w sprawie powoła-
nia pełnomocników rektora Politechniki Kra-
kowskiej.
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PRACOWNICY
Profesor tytularny

Wiesław Zima
Urodził się 25 stycznia 1967 r. w Tarnowie. 
Jest wychowankiem Technikum Zawodo-
wego przy Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 w Dębicy (specjalność: budowa maszyn). 
Egzamin maturalny złożył w 1987 r. Studio-
wał na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej, na kierunku mechanika. Tytuł 
magistra inżyniera w zakresie specjalności 
maszyny i urządzenia przemysłu chemicz-
nego i spożywczego uzyskał 30 październi-
ka 1992 r. Tematem pracy magisterskiej był 
projekt spiralnego wymiennika ciepła, wy-
konanego na podstawie założeń Zakładów 
Chemicznych „Alwernia”. Promotorem pra-
cy był doc. dr inż. Ryszard Matejski.

Na stanowisko asystenta w Zakładzie 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Insty-
tutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki 
PK został przyjęty 1 lutego 1993 r. Jego dzia-
łalność naukowa koncentrowała się w tym 
czasie na odwrotnych zagadnieniach prze-
wodzenia ciepła. Znalazło to wyraz w napi-
sanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana 
Talera rozprawie doktorskiej pt. „Odwrotny 
problem przewodzenia ciepła w ciśnienio-
wych elementach kotłów”. Obrona dokto-
ratu odbyła się na Wydziale Mechanicznym 
PK 24 kwietnia 1996 r. Praca doktorska uzy-
skała wyróżnienie. 

Od 1 października 1996 r. do 31 marca 
1997 r. odbywał staż przemysłowy w Elek-
trowni Skawina. Po jego zakończeniu kon-
tynuował prace dotyczące odwrotnych 
problemów przewodzenia ciepła, rów-
nocześnie zajmując się modelowaniem 
matematycznym procesów przepływowo-
-cieplnych, zachodzących w przegrzewa-
czach pary i podgrzewaczach wody zasila-
jącej, instalowanych w kotłach energetycz-

nych (ze szczególnym uwzględnieniem ich 
pracy w warunkach nieustalonych). Wyniki 
prezentował na wielu konferencjach oraz 
publikował na łamach czasopism krajo-
wych i zagranicznych. Podsumowaniem 
jego prac naukowo-badawczych była mo-
nografi a pt. „Symulacja nieustalonych pro-
cesów zachodzących w przegrzewaczach 
pary kotłów energetycznych”. Przedstawił 
ją jako rozprawę habilitacyjną. Kolokwium 
habilitacyjne odbyło się 6 lipca 2005 r. na 
Wydziale Mechanicznym PK. Tytuł profe-
sora nauk technicznych uzyskał w lutym 
2019 r. 

Zajmuje się zagadnieniami związany-
mi z procesami przepływowo-cieplnymi, 
występującymi w kotłach energetycznych, 
szczególnie symulacją zjawisk zachodzą-
cych w konwekcyjnych powierzchniach 
ogrzewalnych oraz w ekranach komór pa-
leniskowych kotłów, które pracują przy 
nadkrytycznych parametrach pary. Rozwią-
zuje złożone problemy dotyczące elastycz-
ności pracy bloków energetycznych (rozru-
chy, odstawienia planowe i awaryjne oraz 
szybkie zmiany obciążenia). Opracował 
matematyczny model kotła na parametry 
nadkrytyczne. Pozwala on analizować pra-
cę urządzenia w warunkach nieustalonych 
i jego odpowiedzi na żądane wzrosty mocy 
bloku. Na podstawie otrzymanych wyni-
ków producent kotła sporządził tzw. „krzy-
we poślizgowe modyfi kowane” dla bloku, 
który wkrótce zostanie oddany do eksplo-
atacji.

Jest współautorem bloku ograniczeń 
termicznych oraz układu komputerowe-
go do monitorowania na bieżąco proce-
sów przepływowo-cieplnych, zachodzą-
cych w kotłach energetycznych. Układy 
zostały zainstalowane w Elektrowni Skawina 
SA oraz w Elektrowni EDF Kraków. Ponadto 
jest współtwórcą wstawki termometrycznej 
do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego 
ekranu komory paleniskowej kotła, opaten-
towanej w 2012 r. 

W polu jego zainteresowań naukowych 
znajdują się również odnawialne źródła 
energii, urządzenia takie jak kolektory sło-
neczne oraz spalanie biopaliw (zwłaszcza 
peletu drzewnego). Zbudował dwa badaw-
cze stanowiska, które wykorzystuje do eks-
perymentalnej weryfi kacji opracowanych 
modeli matematycznych. 

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 
120 prac (autor: 27, współautor: 99), m.in.: 
5 monografi i (w tym 3 autorskie), 4 rozdzia-
ły w książkach zagranicznych i 18  rozdzia-
łów w książkach krajowych. Wyniki badań 

zamieszcza w czasopismach takich, jak: 
„Chemical and Process Engineering”, „Inter-
national Journal of Pressure Vessels and Pi-
ping”, „Journal of Pressure Vessel Technolo-
gy”, „International Journal of Heat and Mass 
Transfer”, „Energy”, „Forschung im Inge-
nieurwesen”, „Journal of Power and Energy”, 
„Fuel”, „Journal of Thermal Stresses”. 

Był kierownikiem trzech projektów ba-
dawczych oraz wykonawcą w kilkudziesię-
ciu innych. Uczestniczył w kilkudziesięciu 
krajowych i zagranicznych konferencjach 
naukowych, wiele konferencji współorgani-
zował. Bierze udział w pracach wykonywa-
nych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Ener-
getycznych (obecnie Katedra Energetyki) 
na zlecenie przedsiębiorstw krajowych oraz 
zagranicznych. 

Wypromował trzech doktorów nauk 
technicznych oraz kilkudziesięciu magistrów 
i kilkudziesięciu inżynierów. Był recenzentem 
w pięciu przewodach doktorskich (jeden pro-
wadzony przez Department of Mechanical 
Engineering, University of Cape Town) oraz 
dwóch habilitacyjnych. Ponadto brał udział 
w pracach trzech innych komisji habilitacyj-
nych, przygotowując opinie. W ostatnim cza-
sie (po uzyskaniu tytułu profesora) był także 
recenzentem w postępowaniu o nadanie ty-
tułu naukowego profesora.

Posiada także osiągnięcia w działalności 
organizacyjnej — pełnił funkcję przewod-
niczącego Komisji ds. Promocji Wydziału 
Mechanicznego PK (w latach 2006–2015), 
był członkiem Rady Programowej Projektu 
Badawczego Zamawianego „Nadkrytyczne 
Bloki Węglowe” (w latach 2007–2009) i Sek-
cji Termodynamiki Komitetu Termodyna-
miki i Spalania PAN (kadencja 2011–2014). 
W 2014  r. uczestniczył w pracach Zespołu 
Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. 
Aktualnie zasiada w Radzie Naukowej czaso-
pisma „Rynek Energii”. Jest współzałożycie-
lem powstałego w 2002  r. Stowarzyszenia 
na rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych. 

Za osiągnięcia naukowe uzyskał w la-
tach 1999, 2010, 2012, 2015 i 2017 nagrodę 
zespołową I stopnia rektora PK, w 2018 r. — 
nagrodę indywidualną. Był także nagradza-
ny za osiągnięcia dydaktyczne (w 2016  r.) 
oraz organizacyjne (w latach 2014 i 2015). 
Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi 
(2003 r.) i Złotą Odznaką Politechniki Kra-
kowskiej (2013 r.).

Wolny czas lubi spędzać aktywnie: na 
nartach, na rowerze, spacerując czy wyko-
nując prace ogrodowe. Ponadto kibicuje 
polskim siatkarzom.



12 Nasza Politechnika nr 10 (194) październik 2019 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Doktorzy habilitowani

Jolanta Sroczyńska
Urodziła się w 1956 r. w Gliwicach. Jest ab-
solwentką II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. 
W 1980  r. ukończyła studia na Wydzia-
le Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Projekt dyplomowy opracowała pod kie-
runkiem prof. dr. hab. inż. arch. Wiktora 
Zina. W 1981 r. została przyjęta na staż 
na stanowisku architekta w Pracowni 
Projektowo-Badawczej w Instytucie Histo-
rii Architektury i Konserwacji Zabytków 
(IHAiKZ) Politechniki Krakowskiej, a na-
stępnie zatrudniona na cały etat. 

W 1994 r. obroniła na Wydziale Archi-
tektury doktorat pt. „Przemiany architekto-
niczne parterów kamienic krakowskich dla 
potrzeb handlu i usług” (promotorem był 
prof. W. Zin) i objęła stanowisko adiunkta 
w Katedrze Historii Architektury i Konser-
wacji Zabytku w IHAiKZ PK. W 1997 r. ukoń-
czyła Podyplomowe Studium Konserwa-
cji Zabytków Urbanistyki i Architektury 
PK. W 2014 r. uczestniczyła w specjalistycz-
nym kursie konserwatorskim, zorganizo-
wanym przez University of Southern Cali-
fornia i Getty Center w Los Angeles (USA). 
W 2019 r. Rada Wydziału Architektury PK na -
dała jej stopień doktora habilitowanego 
w dyscyplinie architektura i urbanistyka (spe-
cjalność: historia i konserwacja zabytków ar-
chitektury i urbanistyki). Obecnie pracuje 
w IHAiKZ PK, w Katedrze Dziedzictwa Kultu-
rowego i Architektury Współczesnej.

W działalności naukowej, dydaktycznej 
i popularyzatorskiej koncentruje się od lat na 
problematyce dziedzictwa architektonicz-
nego. W Pracowni Projektowo-Badawczej 
IHAiKZ PK wykonała wiele opracowań stu-
dialnych, projektów obiektów zabytko-
wych, np. adaptacje kamienic ormiańskich 
i kompleksu dawnego pałacu Zamojskich 

w Zamościu, modernizacja Teatru Słowackie-
go w Krakowie, inwentaryzacje zabytkowych 
chałup drewnianych na Orawie. 

Ważne w jej pracy zawodowej były stu-
dia i prace badawcze poświęcone ochronie 
polskiego dziedzictwa kulturowego na 
Kresach Wschodnich. Ponad dziesięć lat 
współorganizowała studenckie praktyki 
badawcze, dzięki którym dokonano inwen-
taryzacji ponad 40 zabytkowych obiektów 
m.in. w Kamieńcu Podolskim, Ołyce czy 
Benkowej Wiszni (Ukraina). Prace zaowo-
cowały bogatą dokumentacją rysunkowo-
-fotografi czną, wieloma kwerendami, kil-
kunastoma artykułami naukowymi, a także 
rozdziałami w 2 monografi ach poświę-
conych polskiemu dziedzictwu na Ukra-
inie. Zagadnienia te opracowywała także 
w ramach 4 projektów KBN, realizowanych 
w interdyscyplinarnych zespołach specja-
listów (dwukrotnie pełniła funkcję kierow-
nika naukowego). Badania naukowe na 
Ukrainie stanowiły także temat kilkunastu 
prac dyplomowych magisterskich, wyko-
nanych pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
arch. Andrzeja Kadłuczki i jej jako promo-
tora pomocniczego. Studenckie projekty 
dyplomowe, pokazujące różne sposoby 
adaptacji i rewitalizacji opuszczonych i znisz-
czonych polskich zabytków z terenu Podola 
i Wołynia, były przekazywane  na Ukrainę 
w ramach współpracy między IHAiKZ a lo-
kalnymi władzami administracji państwowej 
i służyły jako oferta dla potencjalnych inwe-
storów. Jolanta Sroczyńska była także człon-
kiem zespołu wspomagającego Ukraiński 
Komitet Narodowy ICOMOS i władze Ka-
mieńca Podolskiego w działaniach na rzecz 
wpisania miasta na listę światowego dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO. Prowadzone 
przez nią badania i prace inwentaryzacyjne 
w katedrze w Ołyce stały się podstawą do 
sporządzenia programu i budżetu prac kon-
serwatorskich, prowadzonych obecnie dzię-
ki wsparciu polskiego Ministerstwa Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

W ostatnich latach poświęciła się ba-
daniom związanym z kształtowaniem się 
współczesnych doktryn konserwatorskich. 
Była sekretarzem komitetu redagujące-
go Kartę Krakowską 2000. W trakcie pra-
wie pięciu lat międzynarodowej dyskusji, 
organizowanej pod przewodnictwem 
prof. A. Kadłuczki przez różne europejskie 
ośrodki naukowe, stworzono dokument, 
w którym zaproponowano nowe podejście 
do ochrony zabytków, hołdujące polityce 

zrównoważonego rozwoju i otwartego, 
społecznego dostępu do dziedzictwa. Kar-
ta jest nadal jednym z głównych dokumen-
tów UNESCO i ICOMOS.

Praca nad powstawaniem Karty Kra-
kowskiej 2000 nakierowała jej uwagę na 
nowy problem badawczy — wartościowa-
nie dziedzictwa kulturowego. W centrum jej 
zainteresowań znalazły się w szczególności 
działania na rzecz pozytywnej społecznej 
percepcji wartości zabytkowych w obiek-
tach i zespołach historycznych. Zajęła się 
poszukiwaniem sposobów ich atrakcyjnej 
prezentacji, w aspekcie poczucia tożsamości 
kulturowej, ale i materialnych korzyści dla lo-
kalnych społeczności. Angażowała się także 
w promowanie projektów wspomagających 
likwidację barier (mentalnych i fi zycznych) 
dostępu do zabytków. Swoje doświadczenia 
w tym względzie prezentowała podczas wie-
lu polskich i międzynarodowych konferencji 
konserwatorskich, także w publikacjach na-
ukowych. 

Współpracuje ze specjalistami z Uni -
wersytetu Rzymskiego „La Sapienza”, 
z wydziałów architektury uniwersytetów 
w Wenecji, Madrycie, Wiedniu czy Ecole 
de Chaillot we Francji. Została zaproszona 
do tworzenia międzynarodowych projek-
tów badawczych (granty EU) i prac w komi-
tetach naukowych jednego z największych 
europejskich kongresów konserwatorskich 
REUSO (w latach 2011–2019) oraz V Kongre-
su Architektury Eremickiej (odbędzie się 
w 2020 r.). Współpracuje jako ekspert z Fun-
dacją Romualdo del Bianco we Florencji. 

Swoje badania podsumowała w wyda-
nej w 2018 r. przez Wydawnictwo PK mo-
nografi i habilitacyjnej pt. „Prezentacja 
interpretacyjna zabytków architektury 
w ochronie dziedzictwa kulturowego”. Prze-
prowadzone tu analizy historycznych spo-
sobów intencjonalnego wyróżniania przez 
człowieka wybranych miejsc czy obiektów; 
sposobów, które miały przywoływać w ko-
lejnych pokoleniach pamięć o wybitnych 
postaciach czy wydarzeniach, doprowa-
dziły ją do zaproponowania nowych za-
sad współczesnej prezentacji zabytków, 
ułatwiających ludziom nie tylko rozpozna-
nie interpretowanych przez specjalistów 
wartości zabytkowych obiektów historycz-
nych, ale także ich atrakcyjną „konsumpcję”. 
Rozważania na ten temat i różne przykłady 
praktycznego zastosowania danej metody 
prezentacji zabytków zostały wzbogacone 
autorskimi ilustracjami.
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Jako nauczyciel akademicki prowadzi zaję-
cia z ochrony zabytków i archeotecture dla 
studentów I stopnia oraz projektowanie 
konserwatorskie, specjalistyczne i dyplo-
mowe w języku polskim i angielskim. Kil-
kakrotnie znalazła się w czołówce studenc-
kiego konkursu na najlepszych dydaktyków 
Wydziału Architektury PK.  Wiele z dyplo-
mów, które prowadziła jako promotor po-
mocniczy, zostało nagrodzonych. W tym 
roku dyplom Dominiki Strzałki pt.  „Mie-
dzianka, historia znikania” (promotor 
główny: prof.  A.  Kadłuczka) otrzymał wy-
różnienie pierwszego stopnia w konkursie 

Tomasz Tracz
Urodził się w Krakowie w 1972 r. Jest absol-
wentem tutejszego Technikum Budow-
lanego nr 1. Studia na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej ukończył 
w 1998 r., uzyskując tytuł inżyniera budow-
nictwa w specjalności technologia i organi-
zacja budownictwa, a rok później — tytuł 
magistra inżyniera budownictwa w specjal-
ności zarządzanie i marketing w budownic-
twie. Z Politechniką Krakowską związał się 
zawodowo jeszcze zanim rozpoczął studia 
— od grudnia 1992 r.  był zatrudniony jako 
pracownik techniczny w laboratorium Ka-
tedry Materiałów Budowlanych i Ochrony 
Budowli PK. Obecnie jest adiunktem w Insty-
tucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 
PK. W latach 2008–2014 pracował dodatkowo 
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-
-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Studia doktoranckie odbył w latach 
1999–2005 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. W 2005  r. obronił 
pracę doktorską pt. „Wpływ rodzaju cemen-
tu na przepuszczalność betonów wysoko-
wartościowych”, napisaną pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. Jacka Śliwińskiego. (Praca 
została wyróżniona przez Radę  Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK, a w 2006  r. uzyskał 

za nią nagrodę ministra transportu i bu-
downictwa). Stopień doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie 
inżynieria lądowa i transport nadała mu 
3 lipca 2019 r. również Rada Wydziału Inży-
nierii Lądowej PK, zapoznając się z recen-
zjami dorobku naukowego oraz wnioskami 
zawartymi w uchwałach komisji habilita-
cyjnej, powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni Naukowych i Tytułów. Podstawę 
postępowania habilitacyjnego stanowił 
cykl powiązanych tematycznie publikacji 
z lat 2008–2019 pt. „Wpływ czynników ma-
teriałowych na przepuszczalność tworzyw 
cementowych dla mediów gazowych”.

Jego zainteresowania badawcze i na-
ukowe od początku pracy zawodowej kon-
centrują się na zagadnieniach związanych 
z technologią betonu oraz trwałością ma-
teriałów budowlanych. Prowadzi badania 
nad zdolnościami transportowymi two-
rzyw cementowych.

Uczestniczył w realizacji ośmiu projek-
tów badawczych, fi nansowanych ze środ-
ków KBN, NCN, NCBiR, NAWA, a jednym 
projektem kierował. Za szczególnie interesu-
jący pod względem naukowym, ale również 
aplikacyjnym uważa projekt pt. „Technologia 
ścian fi brogruntobetonowych do realizacji 
szczelnych obudów wykopów”, zrealizowa-
ny w latach 2016–2018 przez konsorcjum 
złożone z PK, innych instytucji naukowych 
i partnerów przemysłowych. Wyniki tych 
prac stały się podstawą kilku publikacji w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych, wielu 
realizacji w skali technicznej oraz trzech zgło-
szeń patentowych o zasięgu krajowym.

W swoim dorobku ma ponad 40 publi-
kacji — artykułów i referatów, 9 z nich uka-
zało się w czasopismach indeksowanych 
w JCR. Jest także autorem wielu recenzji dla 
redakcji czasopism krajowych i międzynaro-
dowych, m.in.: „Archives of Civil Engineering”, 
„Roads and Bridges — Drogi i Mosty”, „Con-

SARP „Dyplom Roku”, nagrodę magazynu 
„ARCH” i I nagrodę w międzynarodowym 
konkursie BDA-SARP. Ponadto jest pomy-
słodawcą i współkierownikiem (razem 
z dr  hab.  Klaudią Stalą, prof. PK, dyrektor 
IHAiKZ) Podyplomowych Studiów Badań 
i Analiz Architektury Historycznej. Prowadzi 
zajęcia na studiach doktoranckich i dla słu-
chaczy Podyplomowego Studium Konser-
wacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. 

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne 
oraz organizacyjne została dwukrotnie 
nagrodzona przez rektora PK. Odznaczona 
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Jest członkiem ICIP (International 
Scientifi c Committee on Interpreta-
tion and Presentation of Cultural Sites) 
ICOMOS i Polskiego Komitetu Narodowe-
go ICOMOS, Interpret Europe (European 
Association for Heritage Interpretation), 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt-
ków (trzecią kadencję pełni funkcję pre-
zesa Oddziału Małopolskiego) oraz Ko-
mitetu Technicznego Konserwacja Dóbr 
Kultury (KT311) w Polskim Komitecie Nor-
malizacyjnym.

Lubi spędzać czas, podróżując, czyta-
jąc i degustując wina.

struction and Building Materials”, „Energies”, 
„Materials”. Na zlecenie partnerów przemy-
słowych przygotował ponad 100 ekspertyz 
inżynierskich i opracowań, głównie z zakresu 
oceny jakości materiałów budowlanych. 
W latach 2011–2013 pełnił funkcję opiekuna 
naukowego ds. kontroli jakości betonu wbu-
dowywanego, w trakcie powstawania wie-
lofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej 
TAURON Arena w Krakowie.

W 2007 r. został członkiem komitetu 
organizacyjnego V Konferencji Naukowo-
-Technicznej MATBUD 2007, a w VI (2011 r.), 
VII (2015 r.) i VIII (2018 r.) edycji tej konfe-
rencji pełnił rolę współprzewodniczącego 
komitetu organizacyjnego. 

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
wykłady, ćwiczenia audytoryjne i labora-
toryjne dla studentów Wydziału Inżynierii 
Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środo-
wiska z przedmiotów takich, jak: materiały 
budowlane, technologia betonu, zaawan-
sowane materiały konstrukcyjne, ocena 
stanu materiałów w konstrukcji oraz za-
awansowane metody badań  tworzyw ce-
mentowych. Sprawował opiekę naukową 
nad 20 pracami inżynierskimi oraz 14 pra-
cami magisterskimi. Obecnie jest opieku-
nem naukowym oraz promotorem pomoc-
niczym dwóch doktorantów.

W 2009 r. został odznaczony Meda-
lem Brązowym za Długoletnią  Służbę, 
w 2017 r. Senat PK przyznał mu Honorową 
Odznakę Politechniki Krakowskiej.

Od 1998 r. jest członkiem Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa. W 2012 r. został powołany na 
członka Sekcji Inżynierii Materiałów Bu-
dowlanych w Komitecie Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN, od 2015 r. jest sekretarzem 
naukowym sekcji, członkiem prezydium.

Jest żonaty, ma dwóch synów. Wolny 
czas chętnie poświęca na turystykę moto-
cyklową i grę w badmintona.

(dokończenie ze s. 12)
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Wydział Architektury
dr inż. Roman Paruch (A-4) — „Struktural-
ne determinanty form architektonicznych 
współczesnych budynków wysokich”, pro-
motor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębie-
lak (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. 
Wojciech Zabłocki (WSEiZ w Warszawie), 
dr hab. inż. Wiesław Rokicki, prof. PW (PW); 
18 IX 2019 r.

Wydział Inżynierii Środowiska 

dr inż. Agnieszka Grela (Ś-1) — „Bada-
nie  zdolności usuwania fosforanów z wód 
drenarskich z zastosowaniem materiałów 
reaktywnych”; promotor: dr hab. inż. Ja-
nusz Mikuła, prof. PK (PK); promotor po-
mocniczy: dr inż. Adam Jarząbek (PK); re-
cenzenci: dr  hab. inż. Małgorzata Franus, 
prof. PL (PL), dr hab. inż. Andrzej Wałęga, 
prof. UR (UR w Krakowie); 30 IX 2019 r. 

dr inż. Justyna Kwaśny (Ś-4) — „Zasto-
sowanie wybranych modyfi kowanych 
adsorbentów mineralnych do usuwania 
siarkowodoru z fazy   gazowej”; promotor: 
dr  hab.  Wojciech Balcerzak, prof. PK (PK); 

promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata 
Kryłów (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Rak (PRz), dr hab. inż. Marian Banaś, 
prof. AGH (AGH); 30 IX 2019 r. 

dr inż. Nina Szczepanik-Ścisło (Ś-6) — 
„Computational Fluid Dynamics Model-
ling and Laboratory Measurements of 
an Air Terminal Device with an Adaptive 
Geometry to Improve Indoor Thermal 
Comfort for Energy Effi  cient Variable Air 
Volume Ventilation Systems”; promo-
tor: dr  hab. inż. Agnieszka Lechowska, 
prof.  PK (PK), promotor pomocniczy: 
dr  inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk (PK), 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Bogusław 
Zakrzewski (ZUT), dr hab. inż. Mieczysław 
Porowski, prof. PP (PP); 26 IX 2019 r. 

Wydział Mechaniczny

dr inż. Karol Kaczmarski (M-09) — „Mo-
delowanie nagrzewania rurociągu łączące-
go kocioł z turbiną — zagadnienia bezpo-
średnie i odwrotne”; promotor: dr hab. inż. 
Piotr Dzierwa, prof. PK; promotor pomoc-
niczy: dr  hab. inż. Marcin Trojan, prof.  PK; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Michał Ciał-

kowski (PP), dr hab. inż. Sławomir Pietro-
wicz, prof. PWr (PWr); 18 IX 2019 r. Praca 
wyróżniona.

dr inż. Barbara Kozub (M-02) — „Wpływ 
cząs tek nanografi tu na proces spiekania 
i właściwości spiekanej stali AISI 316L”; pro-
motor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior, promotor 
pomocniczy: dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel; 
recenzenci: dr hab. inż. Agata Dudek, 
prof. PCz (PCz), dr hab. inż. Joanna Karwan-
-Baczewska, prof. AGH (AGH), 18  IX  2019 r. 
Praca wyróżniona.

Jednostki pozawydziałowe

dr Agnieszka Pieczonka (CSiOSJ) — 
„Model zarządzania konfl iktami organiza-
cyjnymi w systemie logistycznym przed-
siębiorstwa”, promotor: dr hab. Andrzej 
Kozina, prof. UEK; promotor pomocni-
czy: dr Tomasz Małkus (UEK); recenzenci: 
dr  hab. Adela Barabasz, prof.  UE  (UE we 
Wrocławiu), dr  hab. inż. Krzysztof Wit-
kowski, prof. UZ (UZ); 5  VI  2019 r. Praca 
obroniona i wyróżniona na Wydziale Eko-
nomii i Stosunków Międzynarodowych 
UE w Krakowie.

Doktorzy

Swoją działalność rozpoczęła nowa jed-
nostka w strukturze Politechniki Krakow-
skiej — Szkoła Doktorska. Inauguracja jej 
pierwszego roku akademickiego odby-
ła się 1 października 2019 r. w Pawilonie 
Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”.

Przybyłych powitała dyrektor Szko-
ły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata 
Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. W uroczysto-
ści wziął udział rektor prof. Jan Kazior. Obecni 
byli wszyscy prorektorzy uczelni: prof.  Ta-
deusz Tatara, prof. Andrzej Białkiewicz, 
dr  hab.  inż. Marek Stanuszek, prof.  PK  oraz 
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Rektor Jan 
Kazior przypomniał genezę powołania 
Szkoły Doktorskiej PK, mówił o bardzo ko-
rzystnych możliwościach, jakie stwarza ten 
tryb kształcenia i życzył doktorantom wspa-
niałych osiągnięć. Prorektor Tadeusz Tatara, 
któremu Szkoła Doktorska podlega organi-
zacyjnie, przedstawił zalety programu „P o-
lidoctus”. Pozwala on doktorantom Szkoły 
Doktorskiej PK otrzymać dodatkowe wspar-
cie merytoryczne i fi nansowe. 

Inauguracja Szkoły Doktorskiej PK
Po uroczystym ślubowaniu, złożo-

nym przez słuchaczy Szkoły Doktorskiej, 
głos zabrał przewodniczący Samorządu 
Doktorantów mgr inż. Krzysztof Nehring. 
Wykład inauguracyjny „Od atomu do 

reaktora, czyli o zmaganiu chemika z inży-
nierem” wygłosił dr hab. inż. Przemysław 
Jodłowski.

(ps)

W inauguracji Szkoły Doktorskiej uczestniczył rektor Jan Kazior i wszyscy prorektorzy PK, na 
mównicy dyrektor szkoły Małgorzata Cimochowicz-Rybicka. Fot.: Jan Zych
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Kraków boryka się z wieloma problemami 
komunikacyjnymi. W lipcu tego roku zajęli 
się nimi studenci z dziewięciu krajów Euro-
py, uczestniczący w zorganizowanych na 
Politechnice Krakowskiej warsztatach „City 
& Traffi  c 2019”. Efekty swojej pracy przed-
stawili podczas spotkania, które odbyło się 
12 lipca. 

Warsztaty studenckie „City & Traffi  c” 
mają już ponaddwudziestoletnią tradycję. 
Zainicjował je w 1996 r. prof. Hartmut Münch 
na Wydziale Inżynierii Lądowej Uniwersytetu 
Nauk Stosowanych w Erfurcie. Celem spot-
kań jest opracowywanie rozwiązań transpor-
towych i urbanistycznych dla różnych miast 
europejskich. Studenci podejmują wskaza-
ne przez miejscowe władze tematy, ważne 
z punktu widzenia lokalnych społeczności. 
W minionych latach wielokrotnie przekona-
no się, że świeże spojrzenie młodych osób, 
wywodzących się z różnych społeczeństw, 
na te trudne problemy owocuje oryginalny-
mi, wartościowymi pomysłami. 

Warsztaty są organizowane raz do roku 
w lipcu w różnych krajach. Politechnika 
Krakowska gościła „City & Traffi  c” wcześ-
niej dwukrotnie — w 2003 r. i 2011 r. Teraz 
do Krakowa przyjechało 42 studentów 
z Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Serbii, Sło-
wacji, Słowenii i Węgier. Do rozwiązania 
otrzymali osiem zadań związanych z funk-
cjonowaniem ważnych arterii komunika-
cyjnych miasta. Chodziło głównie o zwięk-
szenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego oraz poprawienie komfortu 
mieszkańców. 

Przykładowo studentom z Serbii, Nie-
miec, Czech i Litwy, pracującym pod kie-
runkiem Marka Braniša ze Słowacji, przy-
padło w udziale zajęcie się ulicą Stanisława 
Mikołajczyka pod względem bezpieczeń-
stwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz 
funkcjonowania komunikacji miejskiej. 
Mieli zaproponować poprawę sytuacji za 
pomocą środków doraźnych i przygoto-
wać projekt kompleksowej przebudowy. 
Inna grupa studentów otrzymała zada-
nie powiązania trasy rowerowej ze Śród-
mieścia z ulicą Wielicką. W szczególności 
oczekiwano rozwiązania problemu bez-
piecznego przejazdu przez skrzyżowanie 
Wielickiej z aleją Powstańców Wielkopol-
skich i aleją Powstańców Śląskich. 

Jednym z ciekawszych 
tematów zgłoszonych przez 
władze miejskie była kwe-
stia utworzenia na ulicy 
Krupniczej przestrzeni przy-
jaznej pieszym i rowerzy-
stom oraz uczynienia z tego 
miejsca atrakcyjnej prze-
strzeni publicznej. Taki po-
stulat zwyciężył bowiem 
w ramach budżetu obywa-
telskiego. Zadanie utrudniał 
fakt, że ze względu na po-
łożenie w pobliżu Szpitala 
im. Józefa Dietla i Auditorium 

Maximum UJ ulicy nie można wyłączyć 
z ruchu. 

Studenci zajęli się też rozwiązaniem 
problemów skrzyżowania ulicy Andersa 
z aleją Przyjaźni, zmniejszeniem ruchu 
tranzytowego na ulicach osiedla Dywizjo-
nu 303, poprawieniem bezpieczeństwa 
i warunków ruchu u zbiegu alei Solidarno-
ści z ulicami Ujastek i Ujastek Mogilski oraz 
w rejonie ulic Olszyny i Pilotów oraz po-
prawieniem sytuacji na dolnym poziomie 
ronda Mogilskiego. Opiekę naukową nad 
warsztatami sprawował prof.  Stanisław 
Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogo-
wej, Kolejowej i Transportu na Wydziale 
Inżynierii Lądowej PK. 

Wyniki swoich analiz i propozycje 
zmian studenci przedstawili na spotkaniu 
podsumowującym warsztaty, zorgani-
zowanym w Międzywydziałowym Cen-
trum Edukacyjno-Badawczym PK „Dzia-
łownia”. Prezentacjom przysłuchiwał się 
twórca warsztatów prof. Hartmut Münch. 
Przedstawione propozycje świadczyły, że 
uczestnicy warsztatów z zaangażowaniem 
zajęli się problemami komunikacyjnymi 
Krakowa i wykazali dużą kreatywność 
w poszukiwaniu rozwiązań. Władze miasta 
otrzymały cenny materiał do planowania 
zmian w newralgicznych miejscach syste-
mu komunikacyjnego w Krakowie.

(ps)

Międzynarodowe warsztaty studenckie „City & Traffi  c” na PK

Spojrzeli świeżym okiem na problemy 
komunikacyjne Krakowa

Prezentacja rozwiązań dotyczących ulicy Krupniczej. Fot.: Rebeka Kramm

Ulica Krupnicza bardzo potrzebuje zmian sprzyjających 
pieszym i rowerzystom. Fot.: Jan Zych
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 Z udziałem ponad 550 specjalistów z całej 
Polski i zagranicznych gości z 27 krajów 
świata odbył się w Krakowie w dniach 
8–12 września tego roku 4. Polski Kon-
gres Mechaniki. Kongresowi towarzyszyła 
23. Międzynarodowa Konferencja Metod 
Komputerowych w Mechanice. Wydarze-
nie zorganizowały: Politechnika Krakow-
ska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uni-
wersytet Jagielloński.

Na otwarcie obrad 9 września w Audi-
torium Maximum UJ przybył prezydent 
RP Andrzej Duda w towarzystwie wicepre-
miera, ministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go Jarosława Gowina oraz szefa gabinetu 
prezydenta RP, sekretarza stanu Krzysztofa 
Szczerskiego. W uroczystości inaugurują-
cej spotkanie wzięli udział: wiceprezydent 
Krakowa Jerzy Muzyk, przewodniczący 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych, rektor AGH prof. Tadeusz 
Słomka, rektor PK prof. Jan Kazior, prorek-
tor UJ prof. Armen Edigarian. Obecni byli 
przewodniczący stowarzyszeń, pod któ-
rych auspicjami zorganizowano kongres: 
prof. Włodzimierz Kurnik, stojący na czele 
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teore-
tycznej i Stosowanej oraz prof. Jerzy Rojek, 
kierujący Polskim Towarzystwem Metod 
Komputerowych Mechaniki. Uczestnikiem 
uroczystości był prof. Jan Duda z AGH, oj-
ciec prezydenta RP. 

Gości i uczestników kongresu powitał 
przewodniczący komitetu organizacyjne-
go kongresu prof. Błażej Skoczeń. Prof. Mi-
chał Kleiber, przewodniczący kongresu, 
przedstawił rys historyczny mechaniki oraz 
nakreślił znaczenie tej dyscypliny wiedzy 
we współczesnych naukach teoretycznych 
i stosowanych. 

Zabrawszy głos, prezydent Andrzej 
Duda wyraził satysfakcję z faktu, że kongres 
zgromadził doborowe grono osobistości, 
reprezentujących wiele krajów i ośrodków 
badawczych. Podkreślił, jak bardzo waż-
ne jest, żeby zacieśniające się powiązania 
nauki z przemysłem zwiększyły polską in-
nowacyjność i konkurencyjność. Wicepre-
mier Jarosław Gowin stwierdził, że Polska 
musi w dużo większym stopniu niż w cią-
gu minionych trzydziestu lat opierać roz-
wój gospodarki na dokonaniach polskich 

naukowców. Całemu środowisku akade-
mickiemu podziękował za minione cztery 
lata dialogu i współpracy. 

*

Polski Kongres Mechaniki organizowany 
jest raz na cztery lata. Pierwszy odbył się 
dwanaście lat temu na Politechnice War-
szawskiej, drugi miał miejsce w Poznaniu. 
W Gdańsku w 2015 r. organizację kolejnego 
spotkania powierzono Politechnice Kra-
kowskiej, wskazując jako przewodniczące-
go komitetu organizacyjnego prof. Błażeja 
Skoczenia. Przewodniczącym komitetu na-
ukowego został prof. Tadeusz Burczyński. 

Krakowskiemu kongresowi nadano 
formułę zbliżoną do Międzynarodowego 
Kongresu Mechaniki Teoretycznej i Sto-
sowanej ICTAM, kongresu, który w repre-
zentowanej dziedzinie jest wydarzeniem 
naukowym najwyższej rangi. Prof. Błażej 
Skoczeń uznał za celowe uzyskanie wspar-
cia ze strony krakowskiego środowiska na-
ukowego, zajmującego się naukami ścisły-
mi i inżynierskimi. W ten sposób do grona 
organizatorów dołączyły AGH oraz działa-
jące na UJ Narodowe Centrum Promienio-
wania Synchrotronowego „Solaris”.

Wrześniowe obrady poprowadzono 
w czterech sekcjach tematycznych: me-
chanika ciała stałego, mechanika płynów, 
problemy z pogranicza mechaniki ciała 
stałego i mechaniki płynów, metody kom-
puterowe mechaniki. Uczestnicy kongresu 
dokonali przeglądu większości zagadnień 
z zakresu wymienionych tematów. Odby-
ły się 22  tzw.  minisympozja, których pra-
wie połowę współorganizowali naukowcy 
z PK. Wygłoszono 12 referatów plenarnych 
(które pokazały, w jakim kierunku zmierza 
współczesna mechanika), 20 wykładów klu-
czowych, 350 wykładów klasycznych oraz 
przedstawiono 58 posterów. Sumarycznie, 
w trakcie 12 równoległych sesji (9  odbyło 
się w Audi torium Maximum UJ, 3  zorgani-
zowano w AGH), do których prowadzenia 
zaproszono 115 przewodniczących sesji, 
wygłoszono 440 referatów. Prof. Błażej 
Skoczeń bardzo wysoko ocenia zarówno 
poziom przedstawionych wystąpień, jak 
i głosy w dyskusji. Potwierdzają to opinie 
napływające od uczestników wydarzenia. 

Z wydarzeń towarzyszących kongre-
sowi należy odnotować obrady Polskie-
go Towarzystwa Metod Komputerowych 
w Mechanice, posiedzenie polskiej sekcji 
Gesellschaft für Angewandte Mathematik 

Na otwarcie obrad 4. Polskiego Kongresu Mechaniki przybył prezydent 
RP Andrzej Duda, obecny był też wicepremier Jarosław Gowin

Debata o kierunkach współczesnej mechaniki

Uroczystość otwarcia obrad kongresu. W pierwszym rzędzie siedzą, od lewej: Armen 
Edigarian, Jan Kazior, Tadeusz Słomka, prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Jarosław 
Gowin, Krzysztof Szczerski, Jan Duda
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O problemach popularyzowania wiedzy 
dyskutowali uczestnicy Kongresu Społecz-
nej Odpowiedzialności Nauki, spotykając 
się w dniach 16–17 września tego roku 
w Krakowie. W ramach wydarzenia, zor-
ganizowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Sieć Badaw-
czą Łukasiewicz, doszło do poszerzenia 
listy sygnatariuszy „Deklaracji społecznej 
odpowiedzialności uczelni” o kilkadziesiąt 
kolejnych polskich szkół wyższych, w tym 
o Politechnikę Krakowską. 

Sygnatariusze dokumentu zobowią-
zują się do pielęgnowania wartości aka-
demickich, zapisanych m.in. w „Kodeksie 
etyki pracownika naukowego”, takich jak: 
sumienność, obiektywizm, niezależność, 
otwartość. W złożonej z dwunastu punk-
tów deklaracji jest też m.in. zobowiązanie 
do poszerzania programów nauczania 
o zagadnienia z zakresu etyki i społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, podej-
mowania badań naukowych i prac wdro-
żeniowych mogących przyczyniać się 
do rozwiązywania istotnych problemów 
społecznych, a także zapewniania przej-
rzystości działań prowadzonych przez 
uczelnie.

Wśród przedstawicieli szkół wyższych, 
podpisujących 17 września w Auditorium 

Maximum UJ „Deklarację 
społecznej odpowiedzial-
ności uczelni”, był rektor 
Politechniki Krakowskiej 
prof. Jan Kazior. 

Przybyły na uroczystość 
wicepremier, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Ja-
rosław Gowin krótko pod-
sumował efekty reformy 
nauki polskiej w ostatnich 
czterech latach. Nawiązując 
do tematyki kongresu, po-
wiedział, że dla niego oso-
biście szczególnie pięknym 
przykładem społecznej od-
powiedzialności nauki jest 
fenomen uniwersytetów 
dla dzieci. Jako drugi taki 
fenomen wymienił uniwersytety trzeciego 
wieku i wspomniał o znaczeniu Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. 

W panelowej dyskusji, która bezpośred-
nio poprzedziła konferencję „Społeczna 
odpowiedzialność — znaczenie dla uczelni 
i sposoby wdrażania”, zwracano uwagę na 
potrzebę współpracy uczelni ze szkołami 
i organizacjami społecznymi w dziedzinie 
upowszechniania nauki. Uczelnie mają 
pod tym względem do wykorzystania 

ogromny potencjał. Prof. Krzysztof Bielaw-
ski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, 
mówił o konieczności dowartościowania 
działalności prowadzonej na zewnątrz 
szkół wyższych w celach popularyzator-
skich. Monika A.  Koperska, prezes Stowa-
rzyszenia Rzecznicy Nauki, zwróciła uwa-
gę, że popularyzując naukę, można także 
zdobywać pieniądze na jej uprawianie. 

(ps)

PK sygnatariuszem „Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni”

Kongres na temat popularyzacji nauki

Rektor PK Jan Kazior odbiera z rąk dyrektora generalnego 
w  MNiSW Anny Budzanowskiej upominek na pamiątkę 
podpisania deklaracji. Fot.: Jan Zych

und Mechanik (GAMM), a także posiedze-
nie Stałego Komitetu Kongresowego (SKK), 
który jako miejsce następnego, zaplano-
wanego na 2023 rok, 5. Polskiego Kongre-
su Mechaniki wskazał Gliwice. 

Na uczestników kongresu czekały rów-
nież imprezy okolicznościowe, takie jak: 
koncert muzyki klasycznej w bazylice ojców 
Franciszkanów w wykonaniu Akademickie-
go Chóru „Organum”, zwiedzanie Krakowa, 
wizyta w Narodowym Centrum Promienio-
wania Synchrotronowego „Solaris” UJ oraz 
uroczysty bankiety w ogrodach Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie. 

*

Podczas uroczystości otwarcia kongresu 
powodem do szczególnej satysfakcji dla 

środowiska Politechniki Krakowskiej było 
wręczenie dr. hab. inż. Jerzemu Paminowi, 
prof. PK Medalu im. Olgierda Zienkiewicza, 
ustanowionego przez Polskie Towarzystwo 
Metod Komputerowych Mechaniki. Jerzy 
Pamin zajmuje się mechaniką teoretycz-
ną i obliczeniową oraz jej zastosowaniami 
w modelowaniu materiałów i konstrukcji. 
Specjalnością badacza są sformułowania 

ośrodka ciągłego wyższego rzędu do ana-
lizy numerycznej zjawisk niestateczności 
i lokalizacji odkształceń w materiałach inży-
nierskich. W latach 2006–2017 Jerzy Pamin 
był dyrektorem Instytutu Technologii Infor-
matycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK. 

Medale im. Olgierda Zienkiewicza 
podczas krakowskiego kongresu otrzy-
mali także profesorowie Thomas Hughes 
z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin 
(USA) i Tomasz Lewiński z Politechniki 
Warszawskiej. Laureatami tego wyróż-
nienia w przeszłości byli m.in. związani 
z Politechniką Krakowską profesorowie: 
Tadeusz Burczyński, Leszek Demkowicz, 
Janusz Orkisz, Waldemar Rachowicz i Ze-
non Waszczyszyn.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Medal im. Olgierda Zienkiewicza i jego 
laureat — Jerzy Pamin

(dokończenie ze s. 16)
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Wszystko wskazuje na to, że koope-
racja między Politechniką Krakowską 
i Państwowym Uniwersytetem Chemiczno-
-Technologicznym w Iwanowie nabiera no-
wego kształtu. W semestrze letnim ubieg-
łego roku akademickiego na Wydziale 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK  —
po raz pierwszy w historii długich kon-
taktów pomiędzy uczelniami — studenci 
PUChT podjęli studia jako stypendyści Pro-
gramu Erasmus+. Dzięki programowi go-
ścili na Wydziale również wykładowcy tej 
uczelni — Tatiana Usaczewa, Andriej Lipin 
i Sergiej Szłykow, a w październiku wykła-
dy zaprezentuje Paweł Stużyn. 

Rosyjska uczelnia jest dla PK liczącym się 
parterem. Politechnika podtrzymuje i roz-
wija z nią współpracę od prawie trzydziestu 
lat. Kontakty naukowe, zapoczątkowane 
w 1991 r. przez pracowników Instytutu Che-
mii i Technologii Nieorganicznej Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, za-
owocowały wspólnymi projektami badaw-
czymi, publikacjami, konferencjami, a także 
przedsięwzięciami dydaktycznymi. 

Nowy wymiar współpraca zyskała 
w 2017 r., kiedy obydwie uczelnie po-
rozumiały się co do rozszerzenia umów 
o możliwość wymiany akademickiej 
w ramach Programu Erasmus+ dla kra-
jów partnerskich. Wniosek dotyczący 

takiej współpracy został pozytywnie 
rozpatrzony 31 lipca 2018  r. Dzięki dofi -
nansowaniu przyznanemu ze środków 
UE przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji, organ, któremu KE powierzyła 
wykonanie w Polsce budżetu Programu 
Erasmus+, udało się zorganizować na no-
wych warunkach wymianę pracowników 
naukowych i studentów obydwu uczelni.

Warto przypomnieć, że w początko-
wych latach w programie współpracy 
pomiędzy uczelniami uczestniczyli m.in.: 
doc.  Jerzy Dankiewicz, prof. Krystyna 
Wieczorek-Ciurowa, dr Danuta Pawłowska-
-Kozińska, prof. Regina Kijkowska oraz 
prof.  Michał Dyląg z Instytutu Aparatury 
Przemysłowej i Energetyki na Wydziale 
Mechanicznym PK. Za zasługi w rozwijaniu 
wspólnych kontaktów uczelnie wyróżniły 
tytułami profesorów honorowych — Wale-
riana N. Bliniczewa (2001), Walentina A. Szar-
nina (2013) z PUChT; Michała Dyląga (1995), 
Andrzeja Barańskiego i Janusza Krawczyka 
(2011) z PK, a godnością doctora honoris 
causa — rektorów prof. Oskara J. Kojfmana 
(2011) i prof. Kazimierza Flagę (2014). 

Nie można nie wspomnieć również o za-
sługach związanego z uczelnią w Iwanowie 
prof. Olega Pawłowicza Akajewa. Jako pierw-
szy podjął współpracę z doc. Jerzym Dankie-
wiczem z WIiTCh PK, a potem z wielkim odda-

niem angażował się w pogłębianie dobrych 
kontaktów polsko-rosyjskich pomiędzy 
naukowymi ośrodkami, które reprezento-
wał, ale i ludźmi. Mijająca w tym roku trzecia 
rocznica jego śmierci skłania nas do przypo-
mnienia postaci tego uczonego i przyjaciela 
Politechniki Krakowskiej.

*

Oleg Pawłowicz Akajew urodził się 4 lipca 
1948 r. we Władywostoku, w Rosji (obecnie: 
Federacja Rosyjska). Studiował w Iwanow-
skim Instytucie Technologii Chemicznej, 
po czym w 1973 r. został oddelegowany na 
studia doktoranckie na Politechnice Kra-
kowskiej. Ukończył je w 1976 r. obroną pra-
cy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora 
nauk technicznych.

Po powrocie do Iwanowskiego Instytu-
tu Technologii Chemicznej jego kariera na-
ukowa rozwijała się stopniowo — pracował 
jako starszy pracownik naukowy, asystent, 
starszy wykładowca, w 1984 r. wygrał kon-
kurs na stanowisko docenta (odpowiednik 
polskiego adiunkta) w Katedrze Techno-
logii Materiałów Nieorganicznych. Na tym 
stanowisku pozostawał do 2003 r.

Oleg Pawłowicz Akajew był wysoko wy-
kwalifi kowanym wykładowcą i naukowcem. 
Dużą wagę przywiązywał do pracy badaw-
czej. Głównym kierunkiem jego badań była 
technologia substancji nieorganicznych. 
Przez kilka lat kierował przemysłowym, 
naukowo-badawczym laboratorium, w któ-
rym poszukiwano możliwości komplekso-
wego wykorzystania naturalnego surowca, 
zawierającego fosfor, do otrzymywania na-
wozów mineralnych oraz do produkcji kwa-
su fosforowego metodą ekstrakcyjną. Wiele 
prac, jak choćby unowocześnienie techno-
logii produkcji azofoski, koncentratów 
fosfatujących, mączki fosforytowej, mie-
szanych i ciekłofazowych nawozów kom-
pleksowych do stosowania na gruntach 
zwartych czy opracowanie ciągłego proce-
su technologicznego wytwarzania fl uorku 
glinu — zrealizował na zlecenie przemysłu 
lub jednostek naukowo-badawczych.

W zorganizowanym przez niego 
przemysłowym laboratorium naukowo-
-badawczym wykonano wiele badań 

Wspomnienie o prof. Olegu Pawłowiczu Akajewie w trzecią rocznicę śmierci

Bez niego nie byłoby takiej współpracy
TATIANA K. AKAJEWA, JELENA NAJMAN, ANNA K. NOWAK, ZBIGNIEW WZOREK

Prof. Oleg Akajew (na pierwszym planie) z delegacją PK, rektorami Kazimierzem Furtakiem 
(z lewej) i Józefem Gawlikiem zwiedzają monastyr Ipatiewski w Rosji, wrzesień 2011. 
Fot.: Zbigniew Wzorek
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Serię spotkań z przedsta-
wicielami władz Politech-
niki Krakowskiej odbyła na 
przełomie czerwca i lipca 
tego roku delegacja Uni-
wersytetu Bahir Dar z Etio-
pii. Efektem rozmów było 
podpisanie wspólnego po-
rozumienia.

W Krakowie przebywała 
prorektor Uniwersytetu Ba-
hir Dar, Gedam Mandefro, 
której towarzyszyli Gedefaw 
Shiferaw, dyrektor adminis-
tracyjny i Moges Abrha, dy-
rektor ds. kontaktów zagra-
nicznych. 24  czerwca tego 
roku spotkali się z prorek-
torem PK prof. Tadeuszem 
Tatarą. Rozmowa dotyczyła nawiązania 
kontaktów naukowych i wymiany kadry 
naukowej. Następnego dnia goście spotkali 

Uniwersytet Bahir Dar z Etiopii partnerem 
Politechniki Krakowskiej

Uczestnicy uroczystości podpisania umowy. Od lewej: Moges Abrha, 
Gedefaw Shiferaw, Jerzy Zając, Stanisław Rybicki, Gedam Mandefro, 
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, Piotr Śliwiński. Fot.: Marcin Obałek

się z prorektorem dr. hab. inż. Markiem 
Stanuszkiem i kierownikiem Działu Współ-
pracy Międzynarodowej Katarzyną Baron-

-Lisiakiewicz. Przedysku-
towano możliwości wy-
miany studentów i dokto-
rantów. 

Wspólne rozmowy za-
kończyły się zawarciem 
3  lipca porozumienia mię-
dzy obydwoma uczelniami. 
Podpisy złożyli prorektor 
Gedam Mandefro i pro-
rektor PK dr hab. inż. Jerzy 
Zając, prof.  PK. Do nawią-
zania kontaktów między 
uczelniami doszło dzięki 
kontaktom zagranicznym 
absolwenta PK  i znanego 
podróżnika Piotra Śliwiń-
skiego. Doprowadził on do 
wizyty etiopskiej delegacji 

w Krakowie, a także uczestniczył w roz-
mowach.

(R.)

stosowanych, mających na celu opracowanie 
nowych sposobów syntezy kwasu octowego 
i fi bry. Wiele opracowań zostało wdrożonych 
w zakładach przemysłowych, przynosząc 
wymierne korzyści ekonomiczne.

Z jeszcze większą intensywnością Oleg 
P.  Akajew rozwijał swą działalność nauko-
wą po habilitacji, uzyskanej na Politechnice 
Łódzkiej w 2000 r. oraz po tym jak otrzymał 
tytuł naukowy profesora  i przeprowadził 
się wraz z rodziną do położonej również 
na terenie Rosji Kostromy. W latach 2003–
–2013 kierował Katedrą Chemii w Kostrom-
skim Państwowym Uniwersytecie imienia 

N. A. Niekrasowa. Był człon-
kiem komisji do spraw 
habilitacji, recenzentem 
prac doktorskich i habili-
tacyjnych. Prowadził nadal 
badania dotyczące tech-
nologii substancji nieorga-
nicznych, ale rozszerzył ich 
zakres i zajął się przeróbką 
i kompleksowym wykorzy-
staniem wielotonażowych 
odpadów przemysłowych 
(fosfogipsu, żelu krzemion-
kowego) oraz przeróbką 
torfu. Wykorzystywał swoje 

doświadczenia z prowadzonych na Politech-
nice Krakowskiej badań nad rozpuszczalno-
ścią soli w układach wielo składnikowych, 
kinetyką ich rozpuszczania i krystalizacji oraz 
mechanizmami przejść fazowych. 

W trakcie czterdziestu lat działalno-
ści naukowo-dydaktycznej napisał około 
400 prac naukowych, w tym 6 monografi i. 
W jego dorobku znajduje się 20 świadectw 
autorskich wydanych w ZSRR i patentów 
Federacji Rosyjskiej. Był promotorem 
4 prac doktorskich. 

Za owocną pracę naukową, dydak-
tyczną i społeczną profesor Oleg P. Akajew 

otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, 
z Medalem Weterana Pracy włącznie.

W ostatnich latach swojego życia uczy-
nił bardzo wiele, by nawiązać rosyjsko-
-polskie kontakty naukowe i dydaktyczne, 
także zorganizować wymianę studencką, 
a potem by je podtrzymywać i rozwijać. 
Zainicjowane przez niego wzajemne wi-
zyty studyjne oraz staże na Politechnice 
Krakowskiej i Uniwersytecie im. Niekraso-
wa były dla pracowników i studentów nie-
ocenionym źródłem doświadczenia.

Wielki takt Profesora, jego szacunek 
wobec kultury i historii polskiej, wiedzę, 
którą się chętnie dzielił, a przede wszyst-
kim przyjaźń, którą nas obdarzył, będziemy 
zawsze traktować jako wielki dar od losu.

Tatiana K. Akajewa — małżonka prof. Olega 
P. Akajewa.
dr inż. Jelena Najman i dr inż. Anna K. Nowak 

— są pracownikami Zakładu Chemii Nieorga-
nicznej w Instytucie Chemii i Technologii Nie-
organicznej PK.
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK — kie-
ruje Katedrą Technologii Nieorganicznej i Bio-
technologii Środowiska w Instytucie Chemii 
i Technologii Nieorganicznej PK.

Profesor lubił spędzać czas ze studentami. W trakcie rejsu po Wołdze 
w 2010 r. Na zdjęciu także studenci i pracownicy WIiTCh PK: Artur 
Jaroń, Jelena Najman, Zbigniew Wzorek. Fot.: Adam Stawiarski



20 Nasza Politechnika nr 10 (194) październik 2019 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Wymianie myśli na temat jednego z naj-
ważniejszych problemów Krakowa, spo-
wodowanego zachodzącymi zmianami kli-
matycznymi, było poświęcone seminarium, 
które odbyło się 1 lipca tego roku na Poli-
technice Krakowskiej. Spotkanie zatytuło-
wane „Adaptacja Miasta Krakowa do zmian 
klimatu. Bezpieczeństwo powodziowe Kra-

kowa — działania planistyczne, projektowe 
i inwestycyjne” zostało zorganizowane na 
Wydziale Inżynierii Środowiska PK. 

Uczestników seminarium na Poli-
technice Krakowskiej powitał w imieniu 
władz uczelni prorektor PK prof. Tadeusz 
Tatara. Dziekan WIŚ dr hab. inż. Stanisław 
Rybicki, prof. PK  zło żył podziękowania za 

zorganizowanie semina-
rium kierownik Katedry 
Inżynierii i Gos podarki 
Wodnej prof.  Elżbiecie 
Nachlik i prodziekan 
WIŚ dr  inż.  Iza beli Go dyń. 
Dziękował też inicjatoro-
wi spotkania Andrzejowi 
Łazęckiemu, zastępcy dy-
rektora Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu 
Miasta Krakowa. 

W seminarium na Poli-
technice Krakowskiej wzię-
li udział przedstawiciele 
różnych instytucji i fi rm za-
angażowanych w działania 

Seminarium na Wydziale Inżynierii Środowiska PK

Jak uchronić Kraków przed powodziami

Gości seminarium przywitał w imieniu władz uczelni prorektor 
Tadeusz Tatara. Fot.: Jan Zych 

mające uchronić Kraków przed skutkami na-
dejścia wysokiej fali na Wiśle i zasilających ją 
rzekach. O bezpieczeństwie powodziowym 
z perspektywy Urzędu Miasta Krakowa 
mówił Andrzej Łazęcki. Kolejni autorzy re-
feratów przedstawili szczegółowe analizy 
różnych zagadnień. Omówiono przebieg 
powodzi w Krakowie w drugiej połowie 
maja 2019 r., przedstawiono problem aktu-
alizacji map zagrożeń i ryzyka powodziowe-
go, pokazano też problem na szerszym tle 
działań zaradczych, prowadzonych w Pol-
sce i w innych krajach. 

Celem organizatorów lipcowego semi-
narium było stworzenie platformy do wy-
miany informacji i doświadczeń na temat 
realizowanych planów, projektów oraz in-
westycji związanych z zarządzaniem ryzy-
kiem powodziowym w Krakowie. Spotka-
nie potraktowano też jako wprowadzenie 
do większej konferencji z udziałem przed-
stawicieli innych miast w Polsce.

(ps)

Na Wydziale Architektury PK zorganizowa-
no w lipcu tego roku pierwszą edycję Szko-
ły Letniej „Architektura jako doświadcze-
nie”. Obok studentów WA PK w zajęciach 
wzięli udział studenci z zagranicy. Ich za-
daniem było wykonanie projektu budynku 
galerii sztuki na pl. św. Ducha w Krakowie, 
w miejscu dzisiejszego parkingu. 

Przygotowując program szkoły, przyjęto 
założenie, że jej profi l będzie odpowiedzią 
na potrzeby biur architektonicznych; będzie 
służył przygotowaniu do pracy w zawodzie 
architekta zarówno na rynku krajowym, 
jak i zagranicznym. Chodziło o uzupełnie-
nie teoretycznej wiedzy, przekazywanej 
w trakcie studiów, cyklem zajęć o charakte-
rze praktycznym, a także spotkaniami z au-
torytetami w dziedzinie architektury.

Koordynatorami pierwszej Szkoły Letniej 
WA PK byli dr hab. inż. arch. Kazimierz Butel-
ski, prof. PK i dr hab. inż. arch. Marcin Charcia-

Pierwsza Szkoła Letnia na Wydziale Architektury PK

Galeria sztuki zamiast parkingu
rek, prof. PK. Opiekę nad całością sprawowała 
dr  inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc. 
Poza gronem studentów WA PK udział w za-
jęciach wzięło siedmioro młodych ludzi z Ka-
zachstanu, Meksyku, Niemiec i Włoch. Uczest-
nicy szkoły mieli okazję wysłuchać wykładów 
zaproszonych gości — Piotra Lewickiego, 
Józefa Białasika, Marcina 
Pawłowskiego. 

Marcin Charciarek 
uważa, że studenci bar-
dzo dobrze poradzili so-
bie z zadaniem. W ciągu 
zaledwie dziesięciu dni 
wykonali własne analizy 
przestrzenne i przygoto-
wali dobre projekty, ład-
nie aranżując przestrzeń 
obok Domu pod Krzyżem 
na pl. św. Ducha. Swoje 
prace przedstawili 24 lipca 

podczas wernisażu w budynku Wydziału 
Architektury przy ul. Warszawskiej. W uro-
czystości otwarcia wystawy projektów wziął 
udział i udanych prac gratulował prodziekan 
WA PK dr inż. arch. Rafał Zawisza.

(ps)

Maciej Złowodzki (z prawej), gość wernisażu wystawy prac 
uczestników Szkoły Letniej, w dyskusji z jednym z koordynato-
rów szkoły Kazimierzem Butelskim. Fot.: Jan Zych
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 Budzą podziw i przerażenie. Przyciągają jak 
magnes rzesze ludzi, lecz u wielu miesz-
kańców wyzwalają chęć ucieczki. Stwarza-
ją gigantyczne problemy administracyjne, 
jednocześnie będąc dla władz powodem 
do dumy. Największe liczbą mieszkańców 
konkurują ze średniej wielkości państwami. 

To wiemy o metropoliach. W swojej 
książce Bogusław Podhalański pokazuje, 
że problem metropolii jest o wiele bardziej 
złożony. Autor nie koncentruje się na mo-
lochach miejskich, takich jak: Nowy Jork, 
Tokio, Meksyk, Szanghaj czy Buenos Aires. 
Zjawisko metropolitalności rozważa przez 
pryzmat tytułowej ikoniczności, czyli roz-
poznawalności poprzez charakterystycz-
ne, silnie zakodowane w kulturze formy 
architektoniczne.

Autor jest architektem, doktorem ha-
bilitowanym. Na Politechnice Krakowskiej 
kieruje Zakładem Odnowy Miast w Insty-
tucie Projektowania Miast i Regionów. 
W 2013 r. opublikował monografi ę „Integro-
wanie przestrzeni metropolitalnych”. Teraz 
ukazała się jego „Ikoniczność metropolii”.  

„Nic tak nie cieszy turysty, jak zobacze-
nie na własne oczy dobrze mu znanego z li-
teratury, fi lmów czy telewizji symbolu w me-
tropolii, do której przybył, często z bardzo 
daleka” — pisze na początku swej najnow-
szej pracy Bogusław Podhalański. Wymienia 
takie przykłady, jak: Akropol, wieża Eiffl  a, 
Burdż Chalifa, posąg Chrystusa w Rio de Ja-
neiro, wieża telewizyjna w Toronto czy ba-
zylika św. Piotra w Rzymie. Kładzie przy tym 
nacisk nie tylko na owe brylanty, „oszlifowa-
ne” wzrokiem milionów zwiedzających, ale 
także na rolę kontekstu, w jakim zostały osa-
dzone. Pisze, że te „ikony” metropolii błysz-
czą dzięki „oprawieniu” poprzez właściwą 
ekspozycję w otaczającej je przestrzeni.

Klasycznym przykładem jest Florencja, 
której mieszkańcy zrezygnowali z manife-
stowania swego sukcesu ekonomicznego 
poprzez wznoszenie wysokich budynków. 
Dzięki temu z tarasu placu Michała Anioła 
można dziś podziwiać dominującą nad ce-
glastoczerwonymi dachami miasta kopułę 
katedry Santa Maria del Fiore, dzieło Bru-
nelleschiego. 

Podhalański wyróżnia też metropo-
lie ducha. Metropolią trzech religii jest 

Jerozolima. Metropoliami poszczególnych 
wyznań są: Watykan, hinduistyczne Wara-
nasi, islamska Mekka czy Lhasa buddyzmu 
tybetańskiego. Ich wielkości nie mierzy 
się wysokością wieżowców ani dochodów 
przypadających na mieszkańca. Autor wy-
raża przekonanie, że poszczególnym wy-
znaniom można przyporządkować pewne 
formy przestrzenne.

Szczególnym przypadkiem jest Athos 
— republika mnichów, znajdująca się 
w Grecji, na Półwyspie Chalcydyckim — cel 
pielgrzymek prawosławnych. Autor pisze, 
że znaczenie tej metropolii porównywalne 
jest ze znaczeniem dawnego Konstanty-
nopola jako stolicy Bizancjum. Struktura 
przestrzenna zabudowy całkowicie różni 
się od struktur typowych dla metropolii 
miejskich.

Jednym z podstawowych czynników 
kształtujących obecnie siedziby ludzkie 
— od wsi po metropolie — jest rozwój 
technologii. Bogusław Podhalański zwraca 
uwagę, że w przypadku metropolii, któ-
rej krajobraz rozciąga się „od horyzontu 
do horyzontu”, nie można mówić o kraj-
obrazie naturalnym, tylko o krajobrazie 
sztucznym — technologicznym. Występu-
jące w krajobrazie technologicznym formy 
przyrodnicze są całkowicie zdominowa-
ne przez formy antropopresyjne, będące 
efektem procesu technologicznego. Autor 

podkreśla, że w kreowaniu pseudonatural-
nego krajobrazu daje o sobie znać rosnący 
postęp. 

Technologie mają różnorodny wpływ 
na życie metropolii. Oddają olbrzymie 
usługi, rozwiązując problemy komunika-
cyjne i pomagając utylizować odpady. 
Technologie budowlane w dużym stopniu 
wpływają na formę urbanistyczną miast. 
Możliwości stwarzane przez technologie 
decydują o wielkości i kształcie budowli 
sakralnych, mających duży wpływ na wi-
zerunek metropolii. Podhalański przyta-
cza przykład jednego z najsłynniejszych 
obiektów w historii kultury — Hagia Sofi a 
w Stambule. Z drugiej strony technolo-
gie użyte do celów militarnych powodują 
ogromne zniszczenia wielkich obszarów 
zurbanizowanych, także straty na obsza-
rach zabytkowych. Nie sięgając nawet do 
tak skrajnych przykładów, można wska-
zać, że wielkim problemem dużych miast 
jest gromadzenie się zanieczyszczeń, bę-
dących produktem działalności przemy-
słowej. W coraz większym stopniu opinie 
o stanie środowiska wpływają na wizeru-
nek metropolii. 

Właśnie otwarcie się na problemy eko-
logii jest wielką szansą. Najbardziej po-
szukiwani specjaliści podejmują bowiem 
często decyzje o wyborze miejsca pracy, 
kierując się informacjami na temat stanu 
środowiska przyrodniczego. W ten sposób 
ekologia staje się swoistą ikoną rozwoju 
metropolii. 

Praca „Ikoniczność metropolii” Bogu-
sława Podhalańskiego dotyka nadspodzie-
wanie wielu problemów należących do 
kontekstu współczesnej urbanistyki i archi-
tektury. Odwołuje się do wiedzy o społe-
czeństwie i jego kulturze, do różnych aspek-
tów duchowości, etyki, estetyki, ekologii, 
technologii, cywilizacji. Książka sygnalizuje 
też zainteresowania autora historią sztuki. 
Zjawisko metropolitalności naświetla z wie-
lu stron, także takich, które dla czytelnika 
mogą być sporym zaskoczeniem.

Bogusław Podhalański, „Ikoniczność metro-
polii”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2019.

Książka

Od Burdż Chalifa do republiki mnichów
LESŁAW PETERS
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Lidia Żakowska: Jak to się stało, że zo-
stała Pani inżynierem? Co zadecydowało 
o wyborze przez Panią dyscypliny i pola 
badań naukowych? Czy były w Pani życiu 
jakieś inspirujące osoby, czy miała Pani 
wzorce, np. w rodzicach, nauczycielach, 
literaturze? 
Elżbieta Nachlik: Zadecydował poniekąd 
przypadek. Urodziłam się we Wrocławiu, ale 
wychowałam się w Opolu. Byłam jedynacz-
ką. Gdy skończyłam szkołę podstawową, 
moja matka zachorowała, więc trzeba było 
poszukać średniej szkoły, która umożliwiła-
by mi w razie potrzeby szybkie usamodziel-
nienie się. Wybrałam Technikum Geodezyj-
ne w Opolu. Wybierając studia, chciałam 
kontynuować edukację w zakresie geodezji, 
z naciskiem na kartografi ę. W tamtych cza-
sach taki kierunek był jedynie w Warsza-
wie. W tej sytuacji szukałam pokrewnego 
kierunku technicznego we Wrocławiu lub 
w Krakowie. Wybór padł na Kraków. 

LŻ: Jak wówczas nazywał się wydział?
To był Wydział Budownictwa Wodnego. 
Gdy przeglądałam informatory, wydawało 
mi się, że kierunek będzie wiązać się z prze-
strzenią. Przyszłam tutaj przez przypadek 
i skończyłam studia. Nie planowałam pozo-
stania na uczelni. Otrzymywałam wówczas 
stypendium fundowane, ponieważ sama 
nie mogłam się utrzymać. Dlatego też gdy 
prof. Bolesław Kordas, były rektor, u którego 
robiłam dyplom, zaproponował mi pozo-
stanie na uczelni, pojawił się problem zwro-
tu stypendium. Po długich negocjacjach 
szef opolskiego przedsiębiorstwa, które 
ufundowało stypendium, wezwał mnie do 

siebie i powiedział, że skoro koniecznie chcę 
zostać na uczelni, nie będzie żądał zwro-
tu tego stypendium. Otrzymałam zielone 
światło i zapewnienie, że gdybym zmie-
niła zdanie, mogę liczyć na miejsce pracy 
w Opolu. I tak pozostałam na Politechnice.

LŻ: Czym się Pani zajmuje w swej pracy 
naukowo-badawczej? Jak ważne są podej-
mowane przez Panią zagadnienia dla roz-
woju nauki i dla społeczeństwa?
Zajmuję się generalnie wodą, głównie 
rzeczną. Początkowo zajmowałam się nią 
bardziej teoretycznie. Interesowała mnie 
hydraulika rzek, czyli ich dynamika. Na 
uczelni zaraz po otrzymaniu etatu zosta-
łam wprowadzona do projektu o zasięgu 
centralnym dotyczącego awarii zapory 
zbiornika wodnego. Pracowałam na sta-
nowisku technicznym, ale kierowałam 
pracą kilku osób. Po kilku latach zostałam 
„przymuszona” do przejścia na stanowi-
sko naukowo-dydaktyczne ze względu na 
obowiązujące wtedy zasady fi nansowania. 
Pracownik techniczny miał bardzo ogra-
niczony limit honorariów projektowych. 
Zajmowałam się dynamiką rzek, a później 
również innymi zagadnieniami związany-
mi z wodą, czyli inżynierią rzeczną i gos-
podarką wodną, a także zarządzaniem 
ryzykiem powodziowym. Te zagadnie-
nia stały się moją domeną. Mam szerokie 
spojrzenie na gospodarkę wodną również 
dzięki temu, że uczestniczyłam w dużych 
międzynarodowych i krajowych projek-
tach badawczych. Woda jest ważna dla 
nas wszystkich. Bezpieczeństwo ze strony 
wody także. 

LŻ: Nie ma wątpliwości, że to są szalenie 
ważne zagadnienia, zarówno z punktu wi-
dzenia społeczeństwa, jak i dla nauki. 
Obecnie można mówić o trzech fi larach 
gos podarowania wodą: ochrona środowis-
ka wodnego, spełnienie zapotrzebowania 
na wodę, także w zakresie jakości życia, oraz 
ochrona przed zagrożeniami naturalnymi 
— powodzią i suszą. Podstawą jest ekono-
mia. Realizowane być muszą takie rozwią-
zania, które są akceptowalne ekonomicznie 
i zapewniają równowagę kosztów i korzyści. 
Poszerzył się tylko wachlarz korzyści trud-
nych do wyceny, dlatego podejście do ich 
miary nie do końca jest jeszcze w naszym 
kraju umiejętne i pełne. Problem polega 
na tym, że my do pewnych rzeczy podcho-
dzimy dosyć jednostronnie, czyli sektoro-
wo, a także trudno nam zaakceptować, że 
podział na nasze i państwowe jest jedynie 
formalny. To jest skutek, jak ja to określam, 
złożonej, burzliwej historii naszej państwo-
wości. Pokutują u nas do dziś pewne, sięga-
jące nawet czasów zaborów, przyzwycza-
jenia. Chodzi między innymi o stosunek do 
państwa i kwestię świadomości, że to nasze 
wspólne dobro. 

Obecnie trudno nam jeszcze czasem 
zrozumieć, że zmiany klimatyczne muszą 
być rozważane w synergii z intensywnym 
rozwojem. Liczba ludności ciągle rośnie. Po-
prawia się też jakość życia i rosną związane 
z tym oczekiwania społeczne. A intensyw-
na zabudowa ogranicza naturalną retencję 
wód opadowych. Dlatego mamy problem 
z nadmiarem wody w miastach i we wszyst-
kich obszarach zurbanizowanych w okresie 
opadów. Nie potrafi my jeszcze efektywnie 

Wolność polega na tym, 
żeby być niezależnym
Rozmowa z prof. dr hab. inż. Elżbietą Nachlik

Mam przyjemność zaprosić Czytelników „Naszej Politechniki” do lektury drugiego 
wywiadu z cyklu „Kobiety Sukcesu w Inżynierii”, realizowanego w ramach projektu 
GEECCO. Tym razem rozmówczynią jest profesor Elżbieta Nachlik — wyjątkowa ko-
bieta, stanowiąca wzór do naśladowania dla młodszych koleżanek, rozpoczynają-
cych karierę akademicką i naukowo-badawczą w inżynierii. Prof. dr hab. inż. Elżbieta 
Nachlik jest absolwentką i pracownikiem Wydziału Inżynierii Środowiska (wcześniej 
Wydziału Budownictwa Wodnego) Politechniki Krakowskiej. Jako jedyna kobieta 
w historii uczelni osiągnęła stanowisko prorektora. Rozmowę przeprowadziłyśmy 
wspólnie z dr inż. Zofi ą Bryniarską, sekretarzem projektu.

Lidia Żakowska
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gospodarować wodami opadowymi. To 
jest kwestia polityki i nawyków, począw-
szy od gmin. Myślę, że wypracowywanie 
właściwych rozwiązań potrwa wiele lat, za-
nim dojdziemy do przekonania, że to jest po 
prostu nasz wspólny majątek, a nie własność 
jakiegoś enigmatycznego państwa. Potrze-
bujemy dobrych i skutecznych rozwiązań. 

LŻ: Co w całej długiej i wspaniałej karierze 
jest dla Pani największym powodem do 
dumy? Co uważa Pani za największy sukces 
w swej pracy naukowca i nauczyciela aka-
demickiego?
Nie potrafi ę w ten sposób podsumować 
efektów swojej działalności, bo każdy etap 
życia zawodowego przynosił coś innego. 
W obszarze badawczym generalnie było 
kilkanaście liczących się projektów. Spo-
ś ród krajowych, którymi zawiadywałam, 
wymienię jeden z największych projek-
tów zamawianych przez ówczesny Komi-
tet Badań Naukowych. To było w latach 
2002–2005. Projekt dotyczył strategicz-
nych zmian w gospodarce wodnej. Koor-
dynowałam prace 11  włączonych w to 
instytucji. Kilka następnych projektów do-
tyczyło ochrony przed powodzią w dorze-
czu Górnej Wisły. To były duże wieloletnie 
projekty regionalne o wdrożeniowym cha-
rakterze. Brałam udział w realizacji dwóch 
projektów międzynarodowych. Jeden był 
fi nansowany ze środków Banku Świato-
wego po wielkiej powodzi w 1997  r.  i był 
dwuetapowy. Początkowo w skromnym 
gronie opracowałam i wdro żyłam 
podstawy określania stref zagrożenia 
powodziowego. W drugim etapie, w latach 
2002–2005, w jednym z zadań kierowa-
łam merytorycznie zespołem polskim, 
krakowsko-wrocławskim. Wiele się nauczy-
łam od holenderskich partnerów, którzy 
wprowadzali nowe standardy metodyczne. 

Ważnym projektem, w którym brałam 
udział, był jeden z największych projektów 
zintegrowanych w ramach 6. Programu 
Ramowego UE. Brało w nim udział 36 part-
nerów. Był to projekt AquaStress dotyczący 
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 
w Polsce. My prowadziliśmy polski pilotaż. 
To było trudne i wymagające doświadcze-
nie, ale wzmacniające nasz potencjał na-
ukowy i rozwojowy. Przy dużych projektach 
człowiek uczy się innego sposobu myślenia 
i całościowego podejścia do problemu. 

Oprócz pracy naukowej liczy się też 
działalność w zakresie organizacji nauki. 
Ze strony Politechniki Krakowskiej uczest-
niczyłam w budowie specjalnej strefy 
ekonomicznej — Krakowskiego Parku 
Technologicznego. To było dla mnie duże 

wydarzenie i doświadczenie zarządcze, 
zresztą doceniane w Krakowie. Efekt 
można obejrzeć na obrzeżach kampusu 
PK w Czyżynach. Od szefów fi rm i korpora-
cji międzynarodowych nauczyłam się no-
wego sposobu myślenia o synergii insty-
tucjonalnej w transferze technologii. Jest 
to innego rodzaju doświadczenie, takie 
zderzenie z rzeczywistością.

LŻ: Wyjątkowo prezentuje się w Pani do-
robku stanowisko prorektora Politechniki 
Krakowskiej. Jakie stanowiska i pozycje 
w zarządzaniu zajmowała Pani w trakcie 
swej kariery akademickiej? 
To też był przypadek. Po śmierci moje-
go szefa, profesora Kordasa, który zginął 
przedwcześnie, prowadziłam po nim od 
1988 r. Zakład Hydrauliki i Hydromechani-
ki. Później, w 1991 r. zostałam dyrektorem 
instytutu. W 1993 r., w trakcie wyborów 
władz uczelni, kandydat na stanowisko 
prorektora „przepadł” w Senacie PK. Tego 
dnia po południu zadzwonił do mnie rek-
tor Józef Nizioł, dając mi parę godzin na de-
cyzję. Była to kolejna trudna sytuacja, tak 
jak po śmierci prof. Kordasa. Trzeba było 
pozbierać myśli. Zdecydowałam się przy-
jąć propozycję i w ten sposób zostałam 
prorektorem. Byłam nim dwie kadencje, 
przy dwóch rektorach — Józefi e Niziole 
i Kazimierzu Fladze. Przypadły mi w udziale 
reforma fi nansowa i konieczne zwolnienia 
grupowe. To był trudny okres. Równocześ-
nie trwała reforma nauki, pojawiały się 
nowe struktury. Musiałam być blisko Komi-
tetu Badań Naukowych, a także zbudować 
instytucjonalnie transfer technologii, to co 
obecnie funkcjonuje w ramach CTT PK. 

LŻ: Zajmowała Pani Profesor stanowisko 
prorektora ds. nauki.
Wtedy nosiło nazwę: prorektor ds. badań 
naukowych i współpracy z gospodarką. Za 
szerszą nazwą szły szersze kompetencje. 
Moje stanowisko wiązało się z tworzeniem 
strefy ekonomicznej i parku technologiczne-
go, z jeszcze innym rodzajem doświadczenia 
w obszarze technologicznym. PK była udzia-
łowcem tego przedsięwzięcia, udostępniając 
część kampusu w Czyżynach na rozwijanie 
strefy. Byłam młodym prorektorem z punktu 
widzenia zwyczajowych standardów obo-
wiązujących niegdyś w Polsce.

LŻ: Prawdopodobnie spotykała się Pani 
w tym okresie wielokrotnie z rektorami 
z innych uczelni. Były wśród nich również 
kobiety?
Były, np. szefowa SGH, pani prof. Janina Jóź-
wiak. Bardzo silna kobieta, duża osobowość. 

Była wówczas rektorem. Na stanowiskach 
prorektorów też zdarzały się kobiety, więc 
to nie do końca rzadkość. 

LŻ: Nie było może tak, że się do Pań zwra-
cano „Szanowni Panowie”?
Raczej nie, no może czasem. Moim zda-
niem jest to kwestia szacunku, który nie 
przychodzi sam. To nie jest tak, że kobiety 
muszą być szczególnie traktowane. To jest 
kwestia kompetencji. Ja się nie spotkałam 
z takim problemem w swojej karierze. Póź-
niej byłam dziekanem przez dwie kaden-
cje, także bez problemów tego typu. Udało 
nam się w tym okresie wspólnie przepro-
wadzić generalny remont wydziału.

LŻ: Czy spotkała się Pani z przeszkodami 
(personalnymi, socjalnymi, strukturalnymi) 
podczas swej kariery inżynierskiej i nauko-
wej? Czy zwracała się Pani do mentorów 
o wsparcie i uzyskiwała je?
Rzeczywiście, uczyli mnie najlepsi i na ogół 
uzyskiwałam wsparcie, naukowe i w za-
kresie organizacyjnym przy realizacji pro-
jektów. W ostatnich latach mniej pracuję 
naukowo i nie gonię za punktami, bo to 
nie jest moja rola. To ja wspieram innych, 
organizuję pracę i wspomagam ich rozwój. 
Każdy okres przynosi coś innego. Moje do-
świadczenie jest szersze. Przez jedną ka-
dencję przewodniczyłam Krajowej Radzie 
Gospodarki Wodnej, a stanowisko to wyma-
ga widzenia zagadnień w sposób całościo-
wy. Trzeba umieć dostrzec i sformułować 
problem, a co trudniejsze — jego rozwią-
zanie. Gospodarka wodna jest też branżą 
administracyjną i gospodarczą. Naukowo 
moja branża rozwija się poprzez aplika-
cje, przez duże projekty. To z nich dopiero 

Przez dwie kadencje, w latach 1993–1999, 
prof. Elżbieta Nachlik była prorektorem 
Politechniki Krakowskiej
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wynikają publikacje, także monografi czne. 
Wypromowałam wielu doktorów, opiniu-
ję i recenzuję rozwój naukowy w kraju i za 
granicą.

LŻ: Ale mimo to Pani kariera przebiegała 
bardzo dynamicznie.
Dlatego że wcześnie zaczęłam. Po śmier-
ci mojego szefa pomogło mi kilku war-
szawskich profesorów. Najpierw trzeba 
było skończyć doktorat. Pomógł mi w tym 
ówczesny sekretarz Polskiej Akademii Nauk, 
prof. Zdzisław Kaczmarek, specjalista 
w dziedzinie gospodarki wodnej. Przyjaźnił 
się z moim szefem, a ponieważ praca była już 
zamknięta, po jego śmierci przejął ją formal-
nie, co podkreślił na obronie. Przekazał pracę 
do recenzji osobom z Politechniki Warszaw-
skiej i SGGW w Warszawie. To byli profesoro-
wie, którzy wspierali mnie również później. 
Miałam 38 lat, kiedy uzyskałam habilitację. 

Później zdarzyła mi się bardzo długa 
przerwa, bo nie bardzo siebie widziałam 
z tytułem naukowym. Pełniłam na uczelni 
kolejne funkcje i dopiero rektor Nizioł namó-
wił mnie, abym starała się o tytuł naukowy 
profesora. Miało to miejsce dopiero w 2004 r., 
czyli po kilkunastu latach od habilitacji.

LŻ: Jak przedstawia się sytuacja w kwestii 
równości płci i równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w Pani dziedzinie — w Polsce, ale 
też w innych krajach, w których Pani praco-
wała? Czy istniały lub istnieją obecnie prze-
pisy dotyczące równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji? Czy miała Pani możliwość 
doświadczyć ich efektów?
Liczebnie w skali międzynarodowej udział 
kobiet w mojej dziedzinie jest bardzo po-
ważny. Na Politechnice, na moim macierzy-
stym wydziale też jest wysoki. W ramach 
współpracy międzynarodowej realizowali-
śmy wspólnie różne projekty naukowe i dy-
daktyczne, także w ramach Europejskiej Sieci 
EURAqua — to gigantyczna sieć, skupiająca 
ponad 30 krajów. W tym projekcie było sporo 
kobiet. W związku z tym kwestia ich udziału 
nigdy nie była rozważana. Uczestniczące 
w tej sieci kobiety to szefowe instytucji. Sama 
nie doświadczyłam żadnej dyskryminacji 
wbrew oczekiwaniom. W swoim otoczeniu 
nie doświadczyłam tego typu kłopotów.

LŻ: Czy miała Pani trudności w łączeniu obo-
wiązków w pracy i w domu, ze względu na 
tradycyjne obowiązki kobiety w rodzinie? 
Jak sobie Pani radziła z tym w pracy? Który 
okres, Pani zdaniem, jest najtrudniejszy dla 
kobiety podczas jej kariery akademickiej?
Może mam łatwiej, ponieważ nie zało-
żyłam własnej rodziny. Nie potrafi ę się 

odnieść do tych problemów, ale znam wie-
le kobiet i mam koleżanki na stanowiskach, 
które mają rodziny. Bywa różnie. 

LŻ: Owszem, różnie. Czasem kobiety szuka-
ją wsparcia u własnej rodziny, gdy nie mają 
małżonka; czasem u rodziców, a czasem 
chciałyby, tak jak kobiety np. w Szwecji, aby 
pewne sprawy regulowały przepisy. 
Ja akurat nie jestem dobrym przykła-
dem, bo mnie to nie dotyczy. Moja mat-
ka, która nie miała w życiu łatwo, wpoiła 
mi, że wolność polega na tym, żeby być 
niezależnym. 

Zofi a Bryniarska: Wróćmy jeszcze do 
czasów Pani szkoły średniej i wyboru stu-
diów w Krakowie. Czy Pani rodzina została 
w Opolu?
Moi rodzice zdecydowali się przenieść do 
Krakowa po pewnym czasie, gdy już zaczę-
łam pracować. Jestem późnym dzieckiem, 
co spowodowało określone problemy. 
Moja rodzina jest nietypowa, bo rozrzuco-
na po całej Polsce, i nie tylko Polsce. 

LŻ: A czy w Pani rodzinie były tradycje na-
ukowe? 
Nie. Nie było żadnych. 

ZB: Czy podczas studiów na Politechni-
ce miała Pani mentora? Osobę, która była 
wsparciem, idolem, wzorcem? 
Też nie, to się inaczej wówczas odbywało. 
Byłam dobrą studentką, a nawet bardzo 
dobrą. Pod koniec studiów współpracowa-
łam z profesorami Osuchem i Kordasem. 
Prof. Kordas szukał wtedy osób do zespołu, 
chcąc go odmłodzić. Przyjął do pracy kilka. 
To było jednorazowe powiększenie zespo-
łu Zakładu Hydrauliki i Hydromechaniki. 
Mój szef, który był bardzo dynamicznym 
człowiekiem, wrócił po kilku latach z zagra-
nicy i zaczął rozwijać metody numeryczne, 
modelowanie matematyczne. Prowadził 
duże projekty z wykorzystaniem nowych 
metod i rozwiązań. Dlatego bardzo szybko 
poszerzył zespół, także wielodyscyplinar-
nie. To on był moim mentorem i wsparciem 
w pierwszym okresie. 

ZB: No, ale wyłuskał Panią spośród studen-
tów, więc wiedział, że warto na Panią po-
stawić. 
Wyłuskał ktoś inny, a on mnie przejął. Ale za-
częło mi się to podobać. Profesor Kordas był 
człowiekiem charyzmatycznym. Był również 
strategiem i człowiekiem pełnym pasji, dzięki 
temu był jednym z najlepszych rektorów tej 
szkoły. Pojawiały się też inne osoby, o których 
częściowo już wspomniałam. Jedną z najważ-

niejszych jest prof. James Dooge, Irlandczyk 
— jeden z największych hydrologów na świe-
cie, doctor honoris causa naszej uczelni. Przy-
jaźnił się z moim szefem, a ja miałam zaszczyt 
należeć do kręgu osób z nim współpracują-
cych i także z nim zaprzyjaźnionych.

LŻ: Czy uważa Pani, że sprawy równości 
kobiet powinny być przedmiotem za-
interesowania uczelnianej komisji etyki 
lub specjalnej komisji ds. równości? Czy 
dyskryminacja, przemoc, molestowanie, 
również molestowanie seksualne są pro-
blemami na uczelni?
Byłam członkiem Komisji Etyki, którą po-
wołał prof. Nizioł… 

LŻ: Dzisiaj na różnych uniwersytetach eu-
ropejskich z powodu wymagań UE działają 
komisje zajmujące się kwestiami równości 
i dyskryminacji. Komisje takie różnie się 
nazywają, ale zajmują się zapobieganiem 
dyskryminacji albo równością, nie tylko płci, 
wszystkimi przejawami równości.
Myślę, że to wszystko powinno się mie-
ścić w zakresie spraw etyki. Stworzyliśmy 
komisję etyki, bo wtedy był taki wymóg. 
Zostałam do niej zaproszona jako członek 
Senatu, przy poparciu prof. Nizioła. Sądzę, 
że problemy nierówności też powinny być 
rozpatrywane w jej ramach. Proszę jednak 
zwrócić uwagę na świat, w którym żyjemy; 
świat, w którym każdy ustrój ma swoje 
wady, kapitalizm i demokracja też. Wszyst-
ko zależy od ludzi.

Patrząc na rozwój Europy, można za-
uważyć, że okrzepła demokracja rozumie 
własność, szanuje poglądy, szanuje ludzi, 
niezależnie od ich płci. Dla mnie jest to 
problem czasu, którego nie nadrobimy. 
To jest tak jak w życiu, w którym młodych 
ludzi uczą mentorzy, mający doświad-
czenie biznesowe i inne. Jednak trzeba 
samemu doświadczyć jakiegoś uderze-
nia czy kryzysu, tak aby nauczyć się wy-
chodzić z takich sytuacji. Podobnie jest 
w tym przypadku, uczymy się na błędach. 
Mam wrażenie, że przed nami jeszcze 
długa droga. Nie można wybiórczo trak-
tować uczciwości w różnych sprawach. 
Moje przesłanie i recepta brzmią: dobra 
praca, dobra współpraca, kompetencje, 
poprawne budowanie swojego potenc-
jału naukowego i zawodowego. Jeden 
z nieżyjących już profesorów tak powie-
dział: „Praca się zawsze opłaca — jedynie 
los jest sprawiedliwy w dłuższym okresie 
czasu”. Nie zawsze się uzyskuje to, co by 
się chciało, w takim momencie, w którym 
by się chciało to uzyskać. Ale generalnie 
musimy dać sobie szansę. 
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LŻ: Jeżeli chodzi o sprawy nierównego 
traktowania kobiet, które są absolutnie 
nierozpoznane i nie wchodzą w kompe-
tencje Komisji Etyki — czy ma Pani w tym 
zakresie jakieś doświadczenie?  
Nie, nie mam takiego doświadczenia. 
Wiem jednak, że takie sprawy występują 
wśród studentów i wśród pracowników, 
ale nie umiem wprost się do tego odnieść.

LŻ: A sprawy dyskryminacji, jak: przemoc, 
krzyk, molestowanie, w tym również mo-
lestowanie seksualne. Czy Pani zdaniem to 
jest jakiś problemem, czy nie?
Wiem, że to problem, ale nie umiem 
go określić, bo nie spotkałam się z tym 
w moim otoczeniu.

LŻ: Wiele badań naukowych potwierdza, że 
molestowanie występuje we wszystkich in-
stytucjach o hierarchicznej strukturze, a więc 
też na uczelniach. Dotychczas jednak na 
PK  nie ma żadnych narzędzi przeciwdziała-
nia aktom molestowania psychicznego lub 
fi zycznego, a Komisja Etyki nie ma takich 
kompetencji. Władze uczelni twierdzą, że nie 
ma u nas tego problemu, więc nie powinni-
śmy o tym rozmawiać. 
To jest też kwestia odwagi. Ja myślę, że 
na takie tematy trzeba rozmawiać ze stu-
dentkami i młodymi pracownicami w ze-
społach. Jednak do tego, by się ujawnić, 
potrzebna jest odwaga. Często jest strach 
przed utratą pracy, przed innymi proble-
mami. Na Wydziale Inżynierii Środowiska 
zawsze były kobiety. Dane wskazują, że od-
kąd powstał Wydział Inżynierii Środowiska, 
40  proc. pracowników stanowiły kobiety 
i to na stanowiskach profesorskich. Nie 
był to więc problem na tym wydziale. Być 
może istniał jakiś podskórny problem, ale 
tego nie wiem. Ten wydział zawsze był od-
mienny, tutaj zawsze około połowę stano-
wiły studentki. Gdy rozpoczynałam studia 
na PK, siostra mojej koleżanki zaczęła stu-
diować na Wydziale Mechanicznym i tam 
były wtedy tylko dwie studentki. 

ZB: Czy mogłabym Panią Profesor prosić, 
żeby była Pani ambasadorem projektu, aby 
jednak więcej uwagi poświęcić sprawom 
działań przeciwko dyskryminacji. 
Jeżeli nie widzę tej dyskryminacji, to ja nie 
mogę być takim ambasadorem. Myślę jed-
nak, że moja historia może być przykładem 
zachęcającym kobiety do przełamywania 
stereotypów.

LŻ: Czy miała Pani sposobność uczestni-
czyć w sieciach kobiet naukowców? Pro-
szę o komentarz, czy tak/nie i dlaczego? 

Jak funkcjonują takie sieci? Czy warto je 
tworzyć? 
Nie. Mówiłam tylko o tej międzynarodowej 
sieci, w której w sposób oczywisty kobiety się 
pojawiały i to w znaczącej liczbie. Nie uczest-
niczyłam w sieciach kobiet naukowców. 

LŻ: Może Pani przekazać swoje przesłanie 
młodym kobietom rozpoczynającym ka-
rierę w inżynierii i w nauce?
Tak jak wspomniałam: sumienność w pra-
cy, dobra współpraca, czyli umiejętność 
pracy w zespole, dobre obycie w życiu 
i w zawodzie. Dodam, że kiedy moi asy-
stenci ubiegają się o stanowiska w różnych 
miejscach za granicą, to pojawiają się proś-
by o rekomendacje. One najczęściej doty-
czą nie tego, co kandydat umie, co kończył. 
To są pytania o zachowanie w określonych 
sytuacjach, głównie w zespole i o obycie 
w różnych sytuacjach, niezależnie czy to 
jest kobieta, czy mężczyzna. Na tym to po-
lega — na umiejętności odnajdywania się 
w zespole, obycia z pieniędzmi, lojalności, 
kompetencji i umiejętności poprawnego 
budowania kariery w pracy zespołowej. 

Nasz system szkolnictwa wyższego, lan-
sujący indywidualny model kariery, częścio-
wo zabił w ludziach empatię i prawidłową 
współpracę. Reforma przebiega chaotycz-
nie, ale jest to próba postawienia na nogach 
tego, co stało na głowie. Pogoń za punkta-
mi oraz indywidualizm zrodziły chorą kon-
kurencję. Kluczem jest poprawne budowa-
nie swojego potencjału w zespole. Pomysł, 

projekt i jego rozwiązanie muszą urodzić 
się wspólnie, a później mogą być publiko-
wane wyniki. Wszystko jedno czy współau-
torem jest kobieta, czy mężczyzna. Ważne, 
że wspólne publikacje to wspólna praca 
i uznany udział. Praca w zespole polega na 
tym, że każdy robi to, w czym jest dobry. 

ZB: I nie ma takich wspólnych projektów, 
takiego na miejscu rozwiązywania spraw, 
dyskutowania.
W bardzo ograniczonym zakresie. System 
indywidualnego modelu kariery trwał 
wiele lat, trzeba to teraz przebudowywać. 
Mam nadzieję, że młodsze pokolenie pora-
dzi sobie z tym. 

LŻ: Bardzo dziękujemy Pani Profesor za 
rozmowę i wszystkie cenne uwagi oraz 
przesłanie dla kolejnych pokoleń na-
ukowców.

Rozmawiały: 
Lidia Żakowska, 
Zofi a Bryniarska

Zdjęcia: Jan Zych 

 Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK pracuje 
w Katedrze Systemów Transportowych na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej, kieruje projektem 
GEECCO na PK, realizowanym w ramach Progra-
mu Horyzont 2020. 
Dr inż. Zofi a Bryniarska jest sekretarzem pro-
jektu GEECCO. 
Tytuł pochodzi od redakcji.

— Nie wiem, jak osoba tak dynamiczna może być seniorem? — dziwił się dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, gratulując prof. Elżbiecie 
Nachlik przyznania tytułu profesora seniora (na zdjęciu). Podczas posiedzenia Rady Wydzia-
łu 18 września tego roku była dziekan WIŚ podziękowała członkom rady za lata współpra-
cy. Akt nominacyjny na status profesora seniora prof. Elżbieta Nachlik otrzymała wcześniej 
tego samego dnia, z rąk rektora PK prof. Jana Kaziora
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To było wyjątkowo trudne 
zadanie. Z jednej strony 
należało spełnić wymaga-
nia, które stawia się przed 
studentem wykonującym 

pracę dyplomową, z drugiej zaś — do-
stosować projekt do oczekiwań inwe-
stora. Oba te cele nie we wszystkich 
punktach były zbieżne. Dodatkowo 
sprawę komplikował specyfi czny cha-
rakter miejsca, którego miał dotyczyć 
projekt. 

W takich to okolicznościach swoje 
prace dyplomowe wykonywała grupa 
studentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej. Obrony odbyły 
się w lutym i w lipcu bieżącego roku 
w siedzibie Instytutu Historii Architek-
tury i Konserwacji Zabytków przy ulicy 
Kanoniczej. Młodzi ludzie mieli okazję 
stawić czoło niezwykłemu wyzwaniu. 
Na najlepszych, oprócz dyplomu ukoń-
czenia studiów, czekały nagrody. Ale to 
nie one stanowiły najcenniejsze trofeum 
w tej rywalizacji.

Norweska przygoda 
wychowanka PK

Wydział Architektury PK od lat stwa-
rza swoim studentom wiele możliwości 
konfrontowania nabywanej w trakcie 
zajęć wiedzy teoretycznej z oczekiwa-
niami rynku pracy. Na różnych szcze-
blach procesu kształcenia studenci mają 
okazję proponować swoje pomysły spo-
łecznościom lokalnym, władzom samo-
rządowym i fi rmom. Teraz było podob-
nie — z tą różnicą, że sprostać należało 
oczekiwaniom inwestora zagraniczne-
go. Efekty pracy musiały odpowiadać 
standardom międzynarodowym.

Taką perspektywę otworzył przed 
młodymi ludźmi Łukasz Tokarski — ab-
solwent Politechniki Krakowskiej, osiad-
ły w Norwegii. Krótko po ukończeniu 
studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej 
odniósł znaczące sukcesy w czołowych 

norweskich fi rmach budowlanych. Gdy 
miał zaledwie 27 lat, fi rma Skanska 
ściągnęła go na stanowisko specjalisty 
ds. kontraktów międzynarodowych. 
Kolejnym etapem było wejście do eli-
tarnej grupy deweloperskiej, złożonej 
z siedmiu specjalistów zarządzających 
portfolio o wartości 4,5 miliarda koron. 
Swego rodzaju zwieńczeniem błyskotli-
wej kariery było zdobycie przez Łukasza 
Tokarskiego tytułu Wybitnego Polaka 
w kategorii „biznes” w konkursie zor-
ganizowanym w Norwegii z inspiracji 
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”. 

Sylwetka wybitnego absolwenta Po-
litechniki Krakowskiej została przedsta-
wiona dwa lata temu na łamach „Naszej 
Politechniki” (nr 10/2017). Tekst ukazał 
się w czasie, gdy Łukasz Tokarski roz-
stał się z pracą na rzecz wielkiej kor-
poracji, by zająć się prowadzeniem 
własnego biznesu. Wspólnie ze swym 
wieloletnim przyjacielem Sebastianem 
Garsteckim (notabene także uhonoro-
wanym tytułem Wybitnego Polaka, tyle 

że w kategorii „młody Polak”) zakupił 
hotel w południowo-zachodniej części 
Norwegii, w miejscowości Tyssedal.

Królewskie menu

Tyssedal leży w jednym z najbardziej 
dziś atrakcyjnych turystycznie miejsc 
nie tylko w samej Norwegii. Jest co-
raz bardziej znane w świecie. Około 
10 kilometrów od Tyssedal znajduje 
się bowiem jedyny w swoim rodzaju 
twór skalny zwany Trolltungą, czyli 
Językiem Trolla. Wielu turystów z róż-
nych krajów przyjeżdża do Norwegii 
tylko po to, aby zobaczyć tę niezwykłą 
skałę (i koniecznie zrobić sobie z nią 
selfi e). 

Łukasz Tokarski i Sebastian Garstecki 
włożyli ogromny wysiłek w stworzenie 
hotelu na najwyższym poziomie. Kilka 
miesięcy temu, gdy miejscowość koło 
Trolltungi odwiedziła norweska para 
królewska, na kolację przyjechała do Tys-
sedal Hotel prowadzonego przez Pola-
ków. Królowa, odstępując od ofi cjalnego 

Dyplomy pachnące fi ordami
Kończąc studia na Wydziale Architektury PK, grupa dyplomantów zdobyła 
doświadczenia, jakie daje współpraca z inwestorem rangi międzynarodowej

LESŁAW PETERS

Hotel Tyssedal. Fot.: Ze zbiorów Łukasza Tokarskiego
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protokołu, trzykrotnie dziękowała gos-
podarzom za wspaniały wieczór. Wspo-
mnieniem tej wizyty w menu restauracji 
jest zestaw królewski: carpaccio z renife-
ra na przystawkę, pstrąg górski jako da-
nie główne i na deser beza, specjalność 
kucharza.

Dwaj Polacy chcą nadal rozwijać swój 
biznes. Podjęli decyzję o modernizacji 
i rozbudowie hotelu. W poszukiwaniu 
ciekawych rozwiązań Tokarski zwrócił 
się do swej macierzystej uczelni, a ściślej 
do studentów Wydziału Architektury. 
Porozumiawszy się z władzami wydzia-
łu i prof. Ewą Węcławowicz-Gyurkovich, 
zorganizował dla nich konkurs. 

W październiku ubiegłego roku 
piętnaścioro studentów wraz z opieku-
nami naukowymi odwiedziło Tyssedal. 
Przez kilka dni poznawali sam hotel, 
jego okolice, a także weszli na pobliskie 
wzgórze Lilletopp. Miejsce jest szcze-
gólne, bowiem hotel stoi w niezwykle 
malowniczym otoczeniu wysokich gór, 
z widokiem na fi ord. Potem studenci 
pracowali w grupach ze swoimi promo-
torami, którym przedstawiano pierw-
sze pomysły.

Czas długich dyskusji

Przez następne miesiące studenci ciężko 
pracowali. Tokarski podkreśla, że zada-
nie nie było łatwe. Należało stworzyć 
nie tylko obiekt wpasowujący się w oto-
czenie, ale uwzględnić także miejscowe 
warunki geologiczne i atmosferyczne. 
Studenci przygotowywali projekty, cały 
czas pozostając w kontakcie z Łukaszem 
Tokarskim. Raz na kilka tygodni Tokar-
ski wpadał do Krakowa. W trakcie trwa-
jących godzinami dyskusji — w których 
uczestniczyli promotorzy, a czasem 
przychodził też dziekan prof. Jacek 
Gyurkovich — inicjator konkursu 
udzielał wyjaśnień, korygował błędy 
i mówił o swoich oczekiwaniach. Na po-
czątku nie wszyscy do końca rozumie-
li jego intencje, ale kolejne konsultacje 
rozwiewały wątpliwości. 

W konkursie uczestniczyli zarów-
no studenci studiów inżynierskich, jak 
i magisterskich. Ci pierwsi bronili swe 
prace w lutym 2019 r. Studenci II stopnia 
mieli więcej czasu, ale i trudniejsze za-
danie. Łukasz Tokarski wręczył im pro-
gram funkcjonalno-użytkowy, w któ-
rym określono zasady oceny projektów. 
Podstawowym kryterium (55 proc. 

wagi) była adaptacja hotelu i rewitali-
zacja starego obiektu. Drugie kryterium 
dotyczyło podzielenia rozbudowy na 
trzy, cztery etapy i dobudowania nowe-
go skrzydła hotelu. Trzecie kryterium 
wiązało się z dokupieniem gruntów 
i połączeniem całości w jeden kompleks. 

Choć wszyscy startowali z tego same-
go punktu, powstały bardzo zróżnico-
wane projekty. Łukasz Tokarski bardzo 
chwali współpracę ze studentami. Byli 
otwarci na kierowane do nich uwagi, 
chętnie przyjmowali sugestie ze stro-
ny inwestora, co nie zawsze ma miejsce 
w kontaktach z zawodowymi architekta-
mi. W efekcie powstała seria bardzo uda-
nych prac. 

O autorach prac magisterskich Łu-
kasz Tokarski mówi, że wszyscy… 
wygrali. Każdy magistrant okazał się 
najlepszy w jakimś zakresie. Wybranie 
dwu laureatów nagród — za najlepszą 
pracę inżynierską i najlepszą pracę ma-
gisterską — było bardzo trudne. 

Obrony sześciu prac magisterskich 
odbyły się 2 lipca tego roku, a na na-
stępny dzień zaplanowano wręczenie 
nagród w trakcie posiedzenia Rady Wy-
działu Architektury. Łukasz Tokarski 
wspomina, że bezpośrednio po zakoń-
czeniu egzaminów nie wiedział jeszcze, 
komu przyzna pierwszą nagrodę. Do 
wieczora analizował przedstawione pro-
jekty. Dopiero około godziny 21 mógł 
wydrukować dyplomy, mając poczucie, 
że dokonał sprawiedliwego wyboru. 

Konkurenci

W kategorii prac magisterskich wygrała 
Magdalena Przydział. Przez cały czas pra-
cy nad projektem wykazywała się dużą 
aktywnością, zadawała mnóstwo pytań. 
Początkowo proponowała wybudowanie 
kapsuł wkopanych w ziemię. Tokarskie-
mu nie o to chodziło, ale spodobała mu 
się świeżość samego pomysłu. Poza tym 
Magda potrafi ła godzić oczekiwania in-
westora z wymaganiami, jakie stawia się 
pracy magisterskiej. Nie wszystkie osoby, 
które przystąpiły do konkursu, umiały 
sobie z tym poradzić. 

Po pierwszym okresie intensywnej 
pracy przyszło załamanie. Na pewien 
czas Magda odstawiła obowiązki, za-
pomniała o ciągłym stresie. Do projek-
tu wróciła z nową energią i nowymi 
pomysłami. Powstała wtedy koncepcja 
zbudowania z elementów prefabryko-
wanych osady przeplatanej drewniany-
mi tarasami. — To było genialne — mówi 
Łukasz Tokarski. Podkreśla, że Magda-
lena Przydział zwyciężała bezapelacyj-
nie w zakresie zagospodarowania tere-
nu należącego do hotelu. 

Jednak cały czas miała poważną 
konkurencję. Szczególnie dobrze radził 
sobie Konrad Klima. Ostatecznie To-
karski dał mu drugie miejsce na „po-
dium”. Klima znakomicie sobie poradził 
z prob lemem zagospodarowania i rewi-
talizacji istniejącego obiektu. Pod tym 
względem był najlepszy ze wszystkich. 

Łukasz Tokarski (w krawacie) z grupą studentów, którzy uczestniczyli w jego konkursie; 
zdjęcie wykonane bezpośrednio po wręczeniu dyplomów magisterskich i nagród laureatom 
konkursu. Fot.: Jan Zych
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Nie uwzględnił jednak zagospodarowa-
nia terenu na skarpie za hotelem. 

Pretendentem do pierwszej nagro-
dy był też Jakub Niewiadomski. Przy-
gotował prosty projekt i zdeklasował 
wszystkich, jeśli chodzi o optymalizację 
zagospodarowania przestrzeni. — Wy-
korzystał teren do perfekcji. Zachwycił też 
zaproponowanymi wykuszami, a prosto-
ta jego projektu nosiła cechy geniuszu — 
mówi Tokarski. 

Wysoko ocenia też prace pozosta-
łych magistrantów. Bardzo spodobał mu 
się projekt apartamentów przygotowa-
ny przez Jakuba Mazura. Dzieło Radka 
Dziubińskiego uważa za najlepsze pod 
względem wizjonerstwa i zastosowa-
nia nowoczesnych technologii. Dziu-
biński, antycypując trendy zachodzą-
ce w hotelarstwie, zaproponował hotel 
samo obsługowy. Bardzo ciekawe roz-
wiązania, szczególnie jeśli chodzi o aran-
żację wnętrz, zaproponowała Magdalena 
Oleksy-Burnagiel.

Fagot, Mozart i dobry rock

Zwyciężczyni konkursu, Magdalena 
Przydział, jest tarnowianką z urodze-
nia, wywodzi się z położonych koło 
Tarnowa Szczepanowic, gdzie chodziła 
do podstawówki. Gimnazjum ukoń-
czyła w Rzuchowej, a następnie uczy-
ła się w IV LO w Tarnowie, w klasie 
matematyczno-fi zycznej. Studia archi-
tektoniczne podpowiedział nauczyciel 
wiedzy o kulturze, gdy zobaczył jej per-
spektywiczny rysunek, przedstawiający 
sklepienie kolebkowe. Uzdolnienia pla-
styczne odziedziczyła zapewne po babci 
i ojcu, którzy kiedyś z powodzeniem ryso-
wali. Ale to nie jedyny talent Magdaleny. 

Jeszcze gdy chodziła do gimnazjum, 
rozpoczęła naukę w szkole muzycznej 
w Krakowie. Specjalizuje się w grze na 
fagocie, a jej instrumentem dodatko-
wym jest fortepian. Wiosną przyszłego 
roku z gry na fagocie będzie zdawać eg-
zamin w szkole II stopnia. Często gry-
wa w grupach, które wykonują pieśni 
religijne. W kościele w Tuchowie bierze 
udział w tworzeniu oprawy muzycznej 
na czuwaniach dla młodzieży. 

Zapytana o ulubioną muzykę, od-
powiada: — Bardzo lubię Mozarta, bo jest 
wesoły i Beethovena, bo był kompozytorem 
nowatorskim. Nie potrafi ę natomiast zbyt 
długo słuchać fortepianu. Bardzo lubię in-
strumenty dęte, wprowadzane do utworów 

symfonicznych, a niekoniecznie pojawiające 
się w kwartetach. Ale lubię też posłuchać 
dobrego rocka. Magdalena twierdzi, że 
obcowanie z muzyką jest źródłem wraż-
liwości, która przenosi się do jej projek-
tów architektonicznych. 

Hotel z widokiem na fi ord

Wśród uczestniczących w konkursie 
studentów studiów inżynierskich naj-
lepszy okazał się Damian Maj. Nie był 
faworytem. Na warsztatach w Tyssedal 
w październiku zeszłego roku inspiro-
wał się norweskim XX-wiecznym pro-
jektantem form przemysłowych Geirem 
Grungiem, którego dziełem jest sporo 
obiektów w Tyssedal i w okolicy. Wy-
bór Damiana okazał się jednak niezbyt 
szczęśliwy. Sęk w tym, że Łukasz Tokar-
ski — mówiąc delikatnie — nie przepa-
da za tym architektem. 

Wiedziony industrialną historią re-
gionu Damian znalazł własną wizję. Po 
każdej konsultacji z inicjatorem konkursu 
szybko wprowadzał odpowiednie po-
prawki do swojego projektu. — Z bryły 
na początku dość topornej zrobił piękną kon-
strukcję schodkową — komentuje Tokarski. 
Mówi, że efekt końcowy przerósł wy-
magania stawiane pracy inżynierskiej. 
Chwali Damiana za mądrą konstrukcję 
słupowo-płytową, którą da się zrealizo-
wać, za duże przeszklenia z widokiem na 
fi ord. 

Damian Maj pochodzi z Mielca. 
W miejscowym liceum chodził do klasy 
o profi lu humanistycznym. Jego pierw-
szym wyborem był Uniwersytet Łódzki, 
gdzie rozpoczął studia z logistyki. Szybko 
jednak stwierdził, że nie tą drogą chciałby 

podążać w życiu. Wspomina, że jeszcze 
w szkole podstawowej katechetka pole-
ciła mu narysować na tablicy z pamięci 
kościół. Patrząc na gotowe dzieło, stwier-
dziła, że będzie dobrym architektem. 
Wszystko wskazuje, że miała rację. 

*

Łukasz Tokarski poświęcił wiele czasu 
na zrealizowanie idei konkursu, ale jest 
zadowolony z efektów. Podkreśla do-
skonałą współpracę z władzami i kadrą 
nauczającą Wydziału Architektury 
PK. Z najwyższym uznaniem wyraża 
się o absolwentach. Twierdzi, że są eli-
tą architektoniczną, reprezentują po-
ziom światowy. A pamiętajmy, że słowa 
te wypowiada człowiek, który zdobył 
ogromne doświadczenie na międzyna-
rodowym rynku budowlanym. 

W uczestnikach konkursu Tokarski 
dostrzegł zalety, których nieraz próżno 
szukał u współpracujących z nim pro-
fesjonalnych architektów. Jako dewelo-
per miał do czynienia z niejedną grupą 
architektów i po tych doświadczeniach 
prowadzenie grupy studentów z ma-
cierzystej uczelni było, jak sam mówi, 
prawdziwą frajdą. 

W nagrodę za zdobycie pierwszych 
miejsc Magdalena Przydział i Damian 
Maj spędzili tydzień w Tyssedal Ho-
tel. Ale zwycięzcami mogą czuć się 
wszyscy uczestnicy konkursu, bowiem 
sam udział w tak nietypowym przed-
sięwzięciu dał im na progu drogi za-
wodowej doświadczenie, które będzie 
procentować przez lata. Kto wie, może 
w życiu zawodowym osiągną podobne 
sukcesy co Łukasz Tokarski.

Łukasz Tokarski dokładnie analizował projekty uczestników konkursu i żywo je komentował. 
Fot.: Jan Zych
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W Układzie Słonecz-
nym poza Księży-
cem, na którym lu-
dzie po raz pierwszy 
wylądowali pięćdzie-

siąt lat temu, jedynym globem nadają-
cym się do zasiedlenia jest Mars. Nie ma 
tam Marsjan, ale kiedyś mogą pojawić 
się mieszkańcy Ziemi. Student Politech-
niki Krakowskiej Michał Ptak przedsta-
wił swój pomysł, jak mogliby tam żyć 
i pracować. Jego wizja znalazła uznanie 
w oczach jurorów międzynarodowego 
konkursu. 

Na Marsie jak na Ziemi?

Mars fascynował ludzi od starożytności, 
gdy jego krwistoczerwony kolor spowo-
dował, że planecie nadano imię rzym-
skiego boga wojny. Ludzką wyobraźnię 
rozpaliło odkrycie w 1877 r. przez wło-
skiego astronoma Giovanniego Schiapa-
rellego kanałów na Marsie. Wprawdzie 
dość szybko okazały się one złudzeniem 
optycznym, ale przekonanie o istnieniu 
cywilizacji Marsjan długo jeszcze nie 
dawało Ziemianom spokoju. 

O wysłaniu ludzi na Marsa zaczęto 
myśleć w kategoriach projektu technicz-
nie wykonalnego w okresie realizacji 
programu załogowych wypraw księży-
cowych Apollo. Gdy ludzkości zajrza-
ło w oczy widmo zagłady na Ziemi na 
skutek jakiegoś globalnego kataklizmu 
(wojna jądrowa, zniszczenie środowiska 
naturalnego, uderzenie asteroidy), poja-
wiły się pomysły szukania ratunku na 
Czerwonej Planecie. Zaczęto mówić 
nawet o terraformowaniu Marsa, czyli 
stworzeniu na tej planecie warunków 
przypominających ziemskie. Wszak 
w odległej przeszłości na Marsie płynę-
ły rzeki, a być może nawet występowały 
jakieś formy życia. 

Zanim ludzie zasiedlą Czerwoną Pla-
netę, wybiorą się tam ekipy badawcze. 
Z myślą o stworzeniu im warunków do 
życia i do pracy w ramach Kuala Lumpur 

Architectural Festival 2019 ogłoszono 
międzynarodowy konkurs na projekt 
pierwszej kolonii marsjańskiej. Z całego 
świata napłynęło ponad 120 propozycji. 
W tej ostrej konkurencji koncepcja stu-
denta Politechniki Krakowskiej Michała 
Ptaka została uhonorowana II nagro-
dą. Za lepszy uznano jedynie projekt 
przedstawiony przez architektów male-
zyjskich z biura Khznh Studio. Miejsce 
trzecie przyznano dwu projektantom 
z Libanu. Dodajmy, że do pierwszej pięć-
dziesiątki konkursu, na tz w. krótką listę, 
zakwalifi kowano siedem innych koncep-
cji nadesłanych przez Polaków. 

Oceniając propozycję Michała Ptaka, 
jury zwróciło uwagę na merytoryczną 
spójność przedstawionego projektu oraz 
dbałość o szczegóły techniczne. Podkreś-
lono profesjonalne wykonanie przekro-
jów i schematów, opisujących poszcze-
gólne moduły bazy. Warto więc bliżej 
przyjrzeć się projektowi Michała Ptaka 
— dziś już absolwenta PK, bowiem latem 
obronił on dyplom magisterski. 

Uprawy w pionowej wieży

Autor pracy „The One to three Shel-
ter”, bo tak Michał Ptak nazwał swoją 
koncepcję, starał się zadbać, by baza na 
Marsie nie tylko umożliwiała przeżycie 

w warunkach obcej planety, ale także 
stwarzała warunki przyjazne dla za-
mieszkujących obiekt ludzi. Uznał, że 
w pierwszym okresie pobytu na Czer-
wonej Planecie konieczne będzie ko-
rzystanie z zapasów tlenu i wody do-
starczanych z Ziemi. Z czasem jednak 
z pokładów wiecznej zmarzliny uzy-
skana zostanie — po stopieniu i oczysz-
czeniu — woda pitna. Zaś dzięki wyko-
rzystaniu metod chemicznych możliwe 
stanie się też wytwarzanie tlenu. 

Zasilanie w energię będzie się odby-
wać początkowo z umieszczonej obok 
bazy farmy fotowoltaicznej. Później 
zbudowane zostaną niewielkie reaktory 
jąd rowe, oddalone od bazy ze względów 
bezpieczeństwa. Autor projektu przewi-
dział też pozyskiwanie energii z glonów. 
Trzy niezależne źródła zasilania dadzą 
poczucie bezpieczeństwa, nawet w przy-
padku jakiejś poważniejszej awarii. 

Problemem będzie wyżywienie za-
łogi bazy. Dlatego już na początku trwa-
jącej kilka miesięcy podróży na Marsa 
konieczne stanie się podjęcie hodowli 
roślin, którą następnie trzeba będzie 
kontynuować w poszczególnych jed-
nostkach bazy. Aby jednak zaopatrzyć 
w żywność coraz większą liczbę ludzi, 
autor projektu przewidział wybudowa-
nie obok pomieszczeń mieszkalnych 
modułowej farmy pionowej. Obiekt ten 
ma zostać wybudowany z elementów 
wykonanych za pomocą techniki dru-
ku 3D. Pionowa farma służyć też będzie 
tworzeniu ekosystemu bazy.

Powierzchnia Marsa nie jest oazą 
spokoju. Od czasu do czasu szaleją tu 
gigantyczne burze pyłowe. Aby pierwsi 
mieszkańcy Marsa mogli bezpiecznie żyć, 
potrzebować będą odpowiednich jedno-
stek mieszkalnych. Laureat malezyjskiej 
nagrody Michał Ptak przewiduje, że zo-
staną one dostarczone z Ziemi w postaci 
złożonej, a po ustawieniu na powierzchni 
Marsa zostaną nadmuchane. W każdej 
jednostce do dyspozycji będzie ponad 
66 metrów kwadratowych powierzchni. 

Kolonia na Marsie? Mamy gotowy projekt
Absolwent Politechniki Krakowskiej proponuje budowę bazy z elementów 
wydrukowanych w technologii 3D i zaopatrywanie mieszkańców w energię 
pozyskaną z glonów
LESŁAW PETERS

Michał Ptak, autor projektu pierwszej 
kolonii marsjańskiej. Fot.: Jan Zych
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Po aranżacji takiego wnętrza wydzie-
lone zostaną pomieszczenia służące do 
różnych celów. Autor koncepcji przewi-
dział m.in.: przestrzeń do komunikacji 
ogólnej, pomieszczenie wielofunkcyjne 
(np. miejsce do prowadzenia badań lub 
wypoczynku), mesę, miejsce do przygo-
towywania posiłków, warsztat, magazyn 
podręczny, jednostkę medyczną, toaletę.

Przede wszystkim — 
bezpieczeństwo

Ze względu na bardzo rzadką atmosferę 
do powierzchni Czerwonej Planety do-
ciera wiele drobnych odłamków materii 
kosmicznej. W atmosferze Ziemi tego 
typu niewielkie obiekty ulegają spale-
niu. Na Marsie uderzają w powierzch-
nię z siłą co najmniej pocisku artyleryj-
skiego. Dlatego ważną rolę w projekcie 
Michała Ptaka odgrywa powłoka ze-
wnętrzna modułowej jednostki miesz-
kalnej. Autor projektu przewidział za-
stosowanie czterech warstw materiału 
kuloodpornego. Osłona ma chronić 
mieszkańców też przed występującymi 
na Marsie dużymi zmianami tempera-
tury oraz silnie redukować dostęp pro-
mieniowania jonizującego. 

Koncepcję modułowej jednostki 
mieszkalnej Michał Ptak oparł na istnie-
jących rozwiązaniach technologicznych, 
tych, które przedsiębiorstwo Bigelow 
Aerospace przygotowuje do testów na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jed-
nostka opracowana przez Michała ma słu-
żyć za mieszkanie dwóm członkom zało-
gi. Zaprojektowana została w ten sposób, 
aby łatwo można było ją połączyć z dwo-
ma innymi analogicznymi jednostkami, 

tworząc w ten sposób podstawowy zespół 
mieszkalny misji. Przyjmuje się bowiem, 
że pierwsi ludzie, udający się na Marsa, 
polecą w składach sześcioosobowych. 

Jako miejsce, w którym ma powstać 
pierwsza kolonia na Marsie, Michał wy-
brał wnętrze krateru Jezero, położonego 
na zachodnim brzegu basenu uderze-
niowego Isidis. Nieprzypadkowo. Kra-
ter o średnicy prawie 50 kilometrów jest 
celem sondy Mars 2020, mającej dostar-
czyć łazik w celu zbadania miejscowych 
warunków geologicznych. 

Na podkreślenie zasługuje dbałość 
Michała o ekologiczny charakter projek-
towanej kolonii. W swej pracy podkre-
śla on konieczność ograniczania ilości 
powstających w bazie odpadów. 

I jeszcze jedno. Założenia konkursu 
były tak wymagające, że skłaniały do 
pracy nad projektami w kilkuosobo-
wych zespołach. Tak postąpili główni 
konkurenci Michała Ptaka. Tymczasem 
on zrobił wszystko sam.

A teraz… Marsjanie

Michał Ptak jest zakopiańczykiem 
z urodzenia. Długo nic nie wskazywało, 
że w jego życiu istotną rolę odegra Mars. 
Kosmosem interesował się w umiarko-
wanym stopniu. Ukończył gimnazjum 
i liceum w Zespole Szkół Plastycznych 
im. Antoniego Kenara. Zajmuje się gra-
fi ką, trochę maluje, ale zawsze pocią-
gała go architektura. Studia I stopnia 
ukończył w Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym 
Targu. Na studia II stopnia udał się do 
Krakowa. Bardzo chciał kształcić się na 
Politechnice Krakowskiej. 

Przypadek sprawił, że poszukując te-
matu pracy magisterskiej, dowiedział się 
o konkursie w Malezji. Pomyślał, że war-
to spróbować. Oczywiście, warunkiem 
było wyrażenie zgody przez promotora. 
Prof. Jacek Gyurkovich nie sprzeciwił się: 
zaakceptował nietypowy pomysł magi-
stranta. Michał ma świadomość, że nie 
każdy promotor odważyłby się podjąć 
taką decyzję. Dziś za okazane zaufanie 
jest wdzięczny zarówno profesorowi, jak 
i promotorowi pomocniczemu, którym 
był dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurko-
vich, prof. PK. To także dzięki nim Michał 
Ptak przeżył swoją przygodę z Marsem. 

Sukces absolwenta Politechniki Kra-
kowskiej przyciągnął uwagę polskich 
mediów. O wydarzeniu pisały gazety, 
donosiły stacje radiowe, informowano 
na portalach internetowych. W Radiu 
„Kraków” laureat malezyjskiej nagrody 
zażartował: — Ludzkie dziecko, które uro-
dziłoby się na Marsie, byłoby Marsjaninem. 

Na razie sam Michał Ptak zasłużył 
sobie z pewnością na tytuł honorowego 
Marsjanina. 

Pierwsza siedziba dla ludzi na Marsie (wizualizacja)

Pionowa farma, w której prowadzone będą 
uprawa roślin w wodzie (hydroponika) 
i hodowla ryb w zbiornikach
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Politechnika Krakowska w mediach
„Gazeta Wyborcza”

20 września 2019 r.
Rzeka ma żyć
Rozmowa z d r  A g n i e s z k ą  M a t u s i k  z Po-
litechniki Krakowskiej, specjalistką w tematy-
ce związków rzeki z miastem.

— (...) Tematem tegorocznego Biennale 
Architektury jest urbanistyczne połączenie bul-
warów ze Starym Miastem. Czy dobrze został 
wybrany i dlaczego jest ważny?

— Bolączką jest ciągle brak myślenia 
o szerszym kontekście bulwarów, tak jak to się 
dzieje np. w Berlinie, gdzie od 2018 r. zaczęto 
przeprojektowywać stare koryto Szprewy. (...) 
Tam myśli się całościowo o zlewni rzeki, a nie 
o jej odcinkach. Tymczasem odcinek wybrany 
jako temat Biennale jest zbyt krótki i wąski, 
by powiedzieć coś o faktycznej relacji miasta 
i rzeki. (...)

— Jak dziś na świecie postrzega się wodę 
i tzw. waterfronty w miastach?

— (...) W nowym podejściu daje się rzece 
oddychać. To fi lozofi a, w której chodzi o do-
stosowanie struktury urbanistycznej miasta 
do zmian poziomu wody, np. podczas po-
wodzi albo nawalnego deszczu. Pozwala się 
zalewać bulwary, np. w Hamburgu. (...) Miasta 
nie boją się wody, kontrolują ją. 

„Dziennik Polski”

23 września 2019 r.
Alarm w sprawie ochrony 
tynków modernizmu. 
Dostaniemy katalog dobrych 
praktyk
Obkładanie styropianem czy malowanie far-
bą olejną szlachetnych tynków to niektóre 
z działań, jakie zniekształcają m.in. ciekawą 
architekturę Nowej Huty, odbierają pierwot-
ne oblicze budynkom modernistycznym. 
Specjaliści uznali, że najwyższy czas na alarm 
i solidną edukację. Dlatego przygotowane zo-
stały — z myślą m.in. o zarządcach nierucho-
mości i mieszkańcach — wytyczne i zalecenia 
dotyczące ochrony tynków szlachetnych. Ten 
katalog dobrych praktyk zostanie we wtorek 
przekazany uczestnikom dwudniowej konfe-
rencji naukowej na Politechnice Krakowskiej 
„Zabytki i energia. Tynki szlachetne okresu 
modernizmu. Problemy ochrony”. (...) Na kon-
ferencji można też było usłyszeć o metodzie 
termomodernizacji, która nie ingeruje w ze-
wnętrzną strukturę budynków.

27 września 2019 r. 
Politechnika ma pomysł na 
walkę ze smogiem. W ruch 
pójdą gigantyczne dmuchawy?
Wieże wentylacyjne, których mechanizm pobu-
dzałby powietrze do ruchu, wyganiając z miasta 

smog, a na jego miejsce wpuszczając świeży 
tlen — tak w wizji opracowanej przez eksper-
tów z Instytutu Mechaniki Budowli Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
i Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK ma wyg-
lądać recepta na walkę ze smogiem. — Wieże 
mogłyby być ulokowane na osi wschód — zachód, 
tam gdzie występują naturalne kanały wentyla-
cyjne — tłumaczy prof. Andrzej Flaga z Poli-
techniki Krakowskiej. (...) — Proponowane przez 
PK wieże wentylacyjne to innowacja — pomysł 
został już zgłoszony do ochrony patentowej. 

„Rzeczpospolita”

26 września 2019 r.
Biznes i nauka — wspólne 
projekty
Według danych Eurostatu Polska na bada-
nia i rozwój (B+R) przeznaczyła w 2017 roku 
1,03 proc. PKB, choć w całej Unii Europejskiej 
wskaźnik ten wynosił 2,07 proc. PKB, a w Szwe-
cji przekroczył nawet 3,3 proc. Statystyki 
zaburzają jednak faktyczny obraz. Rodzimi 
przedsiębiorcy myślą o innowacjach i stale 
zmieniają swoją ofertę, a współpraca nauki 
z biznesem zaczęła się zazębiać. Politechni-
ka Krakowska współpracuje bardzo szero-
ko z partnerami przemysłowymi w ramach 
wszystkich dyscyplin naukowych, uprawia-
nych na uczelni, zaczynając od architektury, 
przez automatykę, elektronikę i elektrotech-
nikę, informatykę, inżynierię chemiczną, in-
żynierię lądową i transport, inżynierię mate-
riałową, inżynierię mechaniczną po inżynierię 
środowiska wylicza Małgorzata Syrda-Śliwa, 
rzecznik Politechniki Krakowskiej. I wylicza, na 
czym polega ta współpraca. 

Radio RMF, RMF24.pl

27 września 2019 r. 
Politechnika przewietrzy 
Kraków. Chce postawić 
w mieście wieże wentylacyjne
O szczegółach pomysłu mówią RMF FM prof. An-
drzej Szarata — dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK oraz dr Łukasz Flaga i Aleksander 
Pistol — z zespołu Laboratorium Inżynierii 
Wiatrowej PK.

G r z e g o r z  J a s i ń s k i: — Dynamiczne 
przewietrzanie Krakowa. Na czym to miałoby 
polegać?

D r  Ł u k a s z  F l a g a: — Pomysł zrodził się 
już kilka lat temu, podczas eksperymentów 
realizowanych w tunelu aerodynamicznym, 
w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Poli-
techniki Krakowskiej. Specjaliści z Politech-
niki badali, czy jesteśmy w stanie wymuszać 
ruch powietrza, czyli wspomagać naturalny 
układ wentylacyjny obszaru zabudowanego, 
w tym wypadku akurat Krakowa. Okazało się, 

że jesteśmy w stanie i teraz to zagadnienie ze 
skali laboratoryjnej chcielibyśmy przenieść 
na skalę poligonową, czyli taki przedsionek 
przed wejściem w skalę rzeczywistą.

— (...)  To jest projekt futurystyczny, trzeba 
to uczciwie powiedzieć, bo chodzi o postawienie 
wież. I to niemałych.  (...) Jak sobie to wyobrazić?

P r o f .  A n d r z e j  S z a r a t a: — Jeżeli uda 
się zdefi niować korytarze, w których te wieże, 
czy te urządzenia mogłyby być postawione, 
to można sobie na razie wstępnie wyobrazić 
stalowe konstrukcje, które będą składane 
i które będą w stanie wymusić ruch powie-
trza. Nie mówimy o dużych prędkościach, 
ale ten układ powinien być w jakiś sposób 
pobudzony, by wesprzeć naturalną działal-
ność przyrody. Chciałbym podkreślić, że to, 
o czym mówimy, to rzeczywiście rozwiązanie 
futurystyczne, ale nie lekarstwo na smog czy 
zanieczyszczenie powietrza. 

Polska Agencja Prasowa

3 października 2019 r.
Ponad 13,5 tys. studentów 
Politechniki Krakowskiej 
rozpoczęło rok akademicki
Rektor uczelni prof. Jan Kazior poinformo-
wał, że w tym roku więcej kandydatów niż 
w ubieg łym chciało się dostać na studia. Wię-
cej też nowych studentów, bo blisko 4 tys., 
uczelnia przyjęła na pierwszy rok. (...) W roku 
akademickim 2019/2020 żacy uczyć się będą 
na 8  wydziałach i 31 kierunkach studiów. 
W letniej rekrutacji na studia największą po-
pularnością cieszyły się kierunki: informaty-
ka, budownictwo, architektura, automatyka 
i robotyka, transport oraz odnawialne źródła 
energii i infrastruktura komunalna. Nowoś-
ciami w ofercie były m.in.  inżynieria czyste-
go powietrza oraz inżynieria i gospodarka 
wodna. (...) Rektor zaprosił także na uroczyste 
obchody 75-lecia uczelni, które zaplanowano 
na maj 2020 r.

O inauguracji m.in.: „Dziennik Polski”, „Gazeta 
Krakowska”, TVP Kraków, Radio „Kraków”

4 października 2019 r.
Nowe Centrum Tenisowe 
Politechniki Krakowskiej ma 
służyć nie tylko studentom
Politechnika Krakowska wzbogaciła się 
o nowy obiekt sportowy. 4 października 
otwarto ofi cjalnie Centrum Tenisowe uczel-
ni. To nowoczesna hala sportowa z czterema 
kortami z nawierzchnią twardą, certyfi kowa-
ną przez Międzynarodową Federację Teni-
sową (ITF). Obiekt służyć będzie studentom 
i pracownikom uczelni, ale może być także 
wykorzystywany na potrzeby związków teni-
sowych i przez krakowskie kluby. 
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Jest zwana królową nauk, a dla osób, któ-
re znajomość z nią zakończyły na maturze, 
stanowi niezgłębioną tajemnicę. A jednak 
potrafi  inspirować artystów. Również tych, 
którzy nigdy nie zmierzyli się z zawiłościa-
mi topologii algebraicznej, przestrzeniami 
Hilberta czy teorią mnogości. Pokazały to 
wystawy towarzyszące Jubileuszowemu 
Zjazdowi Matematyków Polskich, zorgani-
zowanemu w Krakowie w dniach 3–7 wrześ-
nia 2019  r., w stulecie założenia Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego.

W Galerii ASP przy ulicy Basztowej 
przedstawiono plon konkursu „Matematyka 
inspiracją sztuki”, zorganizowanego dla pro-
fesjonalistów i dla amatorów przez Oddział 
Krakowski PTM i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z kolei 
w Galerii „Pryzmat” Krakowskiego Oddziału 
ZPAP w ramach wystawy „Formy i liczby” 
pokazano prace artystyczne, nawiązujące 
do rozmaitych form geometrycznych, od-
zwierciedlające m.in. poszukiwanie syme-
trii i matematycznych proporcji w naturze. 
Przywołano słowa Guillaume’a Apollinaire’a 
z początku XX wieku: „Można powiedzieć, że 
geometria jest tym dla sztuk plastycznych, 
czym gramatyka dla sztuki pisarstwa”.

Do samego Jubileuszowego Zjaz-
du Matematyków Polskich, wydarzenia, 
w które znaczący wkład wnieśli przedsta-
wiciele Politechniki Krakowskiej, wrócimy 
na łamach „Naszej Politechniki”.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Geometria jak gramatyka, 
czyli matematyczne inspiracje

Galeria ASP

Galeria ASP Galeria ASP

Galeria ASP Galeria „Pryzmat” Galeria „Pryzmat”



Inauguracyjny mecz siatkówki
Tradycyjnie z okazji inauguracji roku aka-
demickiego na parkiecie hali sportowej 
PK przy ulicy Kamiennej spotkały się siat-
karskie drużyny pracowników i studentów. 
Mecz zakończył się wynikiem 2 : 0 dla ekipy 
studenckiej.

Zdjęcia: Jan Zych

Zdjęcia: Jan Zych

Piknik studencki Pogoda sprawiła, że tegoroczny piknik 
w Czyżynach, towarzyszący otwarciu 
nowego roku akademickiego, odbył 
się nietypowo pod dachem — w klubie 
„Kwadrat”. Nie przeszkodziło to jednak 
w dobrej zabawie.




