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Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Za nami ważne dla politechnicznej społeczności wydarzenia.
28 października 2019 r. Senat Politechniki Krakowskiej, podczas
uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego, uhonorował godnością doctora honoris causa
prof. Alberta Molinariego z Uniwersytetu w Trydencie.
Prof. Alberto Molinari jest wybitnym uczonym w dziedzinie
inżynierii materiałowej, specjalizuje się w zagadnieniach spiekania stopowych proszków metalicznych. Opracowane przez niego
innowacyjne rozwiązania technologiczne są wykorzystywane
w czołowych firmach przemysłowych do wytwarzania spiekanych elementów maszyn i urządzeń. 35-letnia aktywność badawcza prof. Molinariego zaowocowała ponad 500 publikacjami
w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych oraz
materiałach konferencyjnych. Indeks Hirscha (h-indeks), który
pozwala scharakteryzować dorobek naukowy każdego naukowca,
w przypadku prof. Molinariego wynosi 27. Według danych z bazy
Web of Science z października br. jego publikacje były cytowane
ponad 3161 razy (bez autocytowań — 2842 razy).
Od kilkudziesięciu lat prof. Alberto Molinari współpracuje z Wydziałem Mechanicznym PK. Wniósł ogromny wkład
w rozwój inżynierii materiałowej oraz promowanie kadr naukowych na PK. Owocem kooperacji są m.in.: wspólne publikacje w uznanych międzynarodowych czasopismach (m.in. cytowane kilkadziesiąt razy w literaturze światowej artykuły
dotyczące wyjaśnienia mechanizmów towarzyszących aktywowanemu spiekaniu proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L borem), wspólny udział w międzynarodowych
konferencjach naukowych, liczne staże naukowe pracowników
PK na Uniwersytecie w Trydencie, co przyczyniło się do uzyskania przez nich promocji doktorskich i habilitacji. Podczas
częstych wizyt w Polsce prof. Molinari brał również udział
w seminariach z wykładami dla pracowników Politechniki
Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
Nadanie godności doctora honoris causa Politechniki
Krakowskiej prof. Molinariemu jest wyrazem uznania wobec
jego wyjątkowych osiągnięć naukowych, ale także docenieniem
ogromnych zasług uczonego w rozwijaniu inżynierii materiałowej na Politechnice Krakowskiej. Czujemy się wyróżnieni faktem, iż prof. Molinari przystąpił do naszej społeczności akademickiej i przyjął godność doctora honoris causa.
Współpraca z wybitnymi uczonymi z pewnością przyczyni
się do coraz lepszej pozycji Politechniki Krakowskiej w środowisku naukowym i w rankingach międzynarodowych. Ta pozycja systematycznie się poprawia. W październiku wydano
QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) University
Rankings 2020 (https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020). Zestawienia publikowane są
od 2014 r., a uczelnie oceniane są ze względu na takie kryteria, jak: kadra akademicka, reputacja wśród pracodawców,
stosunek liczby pracowników do liczby studentów, poziom
umiędzynarodowienia, publikacje i cytowania. W tym roku po
raz pierwszy wzięto również pod uwagę udział uczelni w międzynarodowych sieciach badawczych. W tegorocznej klasyfikacji 354 uczelni z Europy Wschodniej, Centralnej oraz Azji
Środkowej uwzględniono 25 polskich. Wśród nich Uniwersytet
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Jagielloński (awans o jedno „oczko” na
6. miejsce) uplasował się przed Uniwersytetem Warszawskim (spadek o jedną pozycję na 7. miejsce). Ponadto: na
14. miejscu znalazła się Politechnika Warszawska, na 43. — Politechnika Wrocławska, na 52. — Akademia Górniczo-Hutnicza. Miejsce 57. zajął Uniwersytet
Wrocławski, 60. — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a 77. — Uniwersytet Śląski.
Politechnika Krakowska zajęła 79. pozycję. Tak więc pośród
polskich uczelni akademickich znajdujemy się na 9. miejscu,
a wśród polskich uczelni technicznych — na 4. miejscu, wyprzedzając inne polskie szkoły techniczne, w tym Politechnikę
Śląską (95. miejsce) i Politechnikę Gdańską (108. miejsce). Te
dwie ostatnie uczelnie uzyskały w naszym kraju status uczelni
badawczych.
Troszcząc się o przyszłość naszej uczelni, pamiętamy równocześnie o przeszłości. 9 listopada po raz siódmy odbyły się
Zaduszki Politechniki Krakowskiej. Jak przed rokiem, miejscem
zadumy był cmentarz Rakowicki. Chcieliśmy w tym dniu przywołać w naszej wdzięcznej pamięci pokolenia poprzedników —
nauczycieli i mistrzów, przyjaciół i kolegów, którzy tworzyli
politechniczne dzieło, przez nas dziś kontynuowane. Po mszy
św. w intencji zmarłych profesorów, pracowników, wychowanków i studentów PK oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku PK wyruszył Marsz Pamięci. Jego uczestnicy zapalili znicze na grobach zmarłych profesorów Politechniki Krakowskiej,
m.in. przy grobie rektora prof. Romana Ciesielskiego w 95. rocznicę jego urodzin i 15. rocznicę śmierci, w dowód wdzięczności
i pamięci o jego dziele, a jednocześnie symbolicznie wyrażając
wdzięczność wszystkim zmarłym Profesorom i Pracownikom
uczelni. Przy mogile architekta Adama Berestyńskiego, zmarłego w USA laureata Złotej Księgi Wychowanków PK, upamiętniliśmy jego postać oraz wszystkich zmarłych wychowanków,
szczególnie wpisanych do Złotej Księgi, tych, którzy swoimi
osiągnięciami przynosili chlubę naszej uczelni. Zaduszki Politechniki Krakowskiej od kilku lat wpisują się w obchody Akademickiego Dnia Pamięci, upamiętniającego Sonderaktion Krakau
— akcję Gestapo z 6 listopada 1939 r., kiedy to 183 krakowskich
profesorów i nauczycieli akademickich zostało aresztowanych,
a następnie wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. W tym roku, 6 listopada na cmentarzu
Salwatorskim zapaliliśmy znicz na grobie prof. Izydora Stelli-Sawickiego — założyciela naszej Uczelni.
Za przygotowanie tegorocznych Zaduszek PK dziękuję organizatorom z Koła Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Krakowskiej, słuchaczom i absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz Samorządowi Studenckiemu
PK. Państwa troska o pamięć o naszych bliskich jest godnym
naśladowania przykładem dla nas, którzy tworzymy politechniczną sztafetę pokoleń, zwłaszcza w jubileuszowym 75. roku
istnienia Politechniki Krakowskiej.

Jan Kazior
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Inteligentne systemy
bezpieczeństwa publicznego
Wykład wygłoszony 3 października 2019 r., podczas inauguracji
nowego roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej
JACEK DRABIK
Problem bezpieczeństwa dotyczy każdego z nas. Nikt
nie chciałby się znaleźć w sytuacji zagrożenia zdrowia
lub życia. Dlatego tak ważne jest sprawne działanie
ludzi dbających o nasze bezpieczeństwo, skupionych
w takich służbach, jak: policja, straż graniczna, służby
ratownicze i medyczne czy służba więziennictwa.

Czym zajmuje się funkcjonariusz?
Wpływ na poziom naszego bezpieczeństwa w coraz
większym stopniu ma technologia. Z jej zdobyczy korzystają zarówno ludzie stojący na straży prawa, jak
i ci, którzy je łamią. Przestępcy sięgają po nowe technologie nie tylko po to, aby popełniać przestępstwa
nowego typu, ale także z chęci utrudnienia działania
służbom i zmniejszenia ryzyka wykrycia oraz schwytania. Ludzie walczący z przestępczością muszą więc
dostosowywać swoje technologie do zmieniających Wykład inauguracyjny Jacka Drabika na PK. Fot.: Jan Zych
się warunków. Co więcej, muszą działać znacznie
szybciej, aby wyprzedzać osoby z nieuczciwymi zamiarami.
Czy ktoś spotkał się w ostatnich latach z reklamą, w której
Jak wygląda praca człowieka, który czuwa nad naszym
producent telefonów komórkowych sformułowałby hasło: jeśli
bezpieczeństwem? Około 60 proc. czasu pracy funkcjonariukupicie nasz wyrób, będziecie słyszeć swoją żonę i swojego
szowi policji zajmuje prewencja, czyli zapobieganie temu, co
syna jasno i wyraźnie w każdej sytuacji? Ja czegoś takiego nie
może się wydarzyć. Około 15 proc. czasu policjant spędza na
widziałem. Okazuje się jednak, że firmy, zajmujące się łącznodziałaniach związanych z sytuacjami, w których obywatel
ścią radiową dla służb bezpieczeństwa publicznego, spędzazgłasza jakieś wydarzenie albo wydarzenie to zostało wyją dziś ogromną ilość czasu, żeby osiągnąć najwyższą jakość
kryte bezpośrednio przez funkcjonariusza. Pozostałe 25 proc.
przesyłanego głosu.
czasu poświęca czynnościom, których nie cierpi: sporządzaProszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jestem policjantem.
niu dokumentacji zdarzeń oraz raportowaniu i wprowadzaWidzę mojego kolegę, który goni kogoś na ulicy i wyciąga piniu zebranych informacji do baz danych, aby można było
stolet z kabury. Ja znam człowieka, którego goni mój kolega.
w przyszłości je wykorzystać.
Jest to mój sąsiad, Bogu ducha winny człowiek. Biorę więc
Oczekuje się, że nowe technologie pomogą zmienić te
moje urządzenie radiowe, naciskam klawisz i wołam: — Nie
proporcje. Chodzi o to, aby funkcjonariusz mógł, jak najwięstrzelaj! Jeśli w torze sygnału pojawi się jakiekolwiek zakłócecej czasu poświęcić prewencji; aby mógł skupiać się przede
nie i do mojego kolegi dotrze wyłącznie drugie słowo, samo
wszystkim na zapobieganiu przestępstwom. Zależy nam na
słowo „strzelaj”, może dojść do tragedii. Dla funkcjonariusza
tym, by zminimalizować czas działania policjanta w trakcie
jakość przekazu jest sprawą bardzo ważną. Dla tego drugiego
zajścia, a także zminimalizować czas, który poświęca on na
człowieka ― jeszcze ważniejszą.
wypełnianie wszelkiego rodzaju raportów po zdarzeniu.

Głos — ważna sprawa
Główną rolę w technologiach, którymi dziś posługują się funkcjonariusze służb zapewniających bezpieczeństwo, odgrywa
komunikacja głosowa. Na ludzkim głosie opierają się wszelkiego rodzaju rozwiązania telekomunikacyjne, wliczając w to łączność radiową czy łączność komórkową. Wydawać by się mogło,
że w tej dziedzinie zrobiono już absolutnie wszystko.
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Coraz więcej informacji
W działaniach operacyjnych najważniejsza w tej chwili jest
świadomość sytuacyjna. Jeśli zachodzi jakieś zdarzenie, to
chcemy wiedzieć, gdzie ono przebiega, kto w nim uczestniczy i co należy zrobić, żeby zapobiec dalszemu rozwojowi
wypadków. Zazwyczaj, w większości przypadków, odbywa
się to tak: obywatel dzwoni do funkcjonariusza, informuje go
o zdarzeniu, a ten reaguje.
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TEMAT NUMERU
O wartości wykorzystywanych w tego typu sytuacjach urządzeń decydują: ich wielkość, moc nadawania, jakość sygnału
transmisyjnego, liczba wyświetlaczy, moc procesora, ergonomia
użytkowania. W tej chwili następuje gigantyczna rewolucja. Jest
ona związana z tym, że obecnie wartość stanowi nie sam sprzęt,
ale uruchomione na nim oprogramowanie. Rewolucja wiąże
się również z ogromnym wzrostem ilości powstających i przesyłanych danych. Warto spojrzeć na dwa zdjęcia, które zostały
wykonane w odstępie ośmiu lat w tym samym miejscu. Jedno
powstało w 2005 r., gdy w Watykanie ogłoszono wybór papież
Benedykta XVI, drugie — w 2013 r., gdy na placu św. Piotra witano papieża Franciszka. Tym, co już na pierwszy rzut oka różni te
dwa zdjęcia, jest ogromna liczba smartfonów i innych tego typu
urządzeń, za pomocą których w 2013 r. ludzie na placu św. Piotra
i z perspektywy Via della Conciliazione rejestrowali wydarzenie.
Różnica polega na ogromnej ilości informacji, które są generowane codziennie przez nas wszystkich. Jeszcze kilka lat
temu nie istniało około 90 proc. danych, które dziś możemy
znaleźć w internecie. Ponad połowa ludności świata ma dostęp
do szerokopasmowego internetu, umożliwiającego przesyłanie
dokumentów, zdjęć i filmów wysokiej rozdzielczości czy też
bezpośrednio strumienia wideo. Kiedyś, aby wysłać pocztą
elektroniczną zdjęcie, trzeba było wrócić do domu i podłączyć
aparat do komputera. W tej chwili każdy z nas ma w kieszeni
sprzęt zdolny wysyłać to zdjęcie.

Gdy maszyna rozmawia z maszyną
Ponad 40 proc. ludzi na świecie aktywnie korzysta z mediów
społecznościowych. Na Facebooku istnieje obecnie ponad
2 miliardy kont użytkowników. Specjalnie użyłem wyrażenia
„kont użytkowników”, ponieważ uczestnicy Facebooka biorą
udział także w różnego rodzaju forach dyskusyjnych w tym
serwisie. Ja również.
Na takim forum zdarza się czasem, że ktoś wrzuca tzw.
energetyczny wpis i rozpoczyna się dyskusja. Wystarczy od
piętnastu do dwudziestu sekund, żeby wejść na profil tego
użytkownika. Po tym czasie już wiadomo, że taki człowiek
nie istnieje. To maszyna, a ściślej: oprogramowanie generuje
odpowiedzi i pytania. Rozmawia z nami. Potrafi toczyć dyskusję w sposób bardzo elokwentny.
Badania pokazują, że w ciągu następnych dziesięciu lat wyłącznie w tym jednym medium społecznościowym zdecydowana większość rozmów będzie prowadzona przez maszyny.
Maszyny będą rozmawiać z maszynami i będą też rozmawiać
z nami. My od czasu do czasu musimy spać. Oprogramowanie
nie musi. W związku z tym ilość danych generowanych przez
maszyny będzie rosła w sposób nieprzewidywalny.
Oznacza to, że ludzie, również pracownicy służb zapewniających bezpieczeństwo, nie mają żadnych szans na analizę docierających do nich danych w odpowiednim czasie. Potrzebne są nowe technologie.

Oprogramowanie w centrum uwagi
Kilka lat temu oglądałem za granicą symulację sytuacji kryzysowej na stadionie. Symulowano alarm bombowy. Służby miały przyjechać i odpowiednio zareagować. Widziałem
jednego z funkcjonariuszy tego kraju. Posiadał 9 urządzeń
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To samo miejsce, podobna sytuacja, zdjęcie wykonane w odstępie
ośmiu lat. U góry: rok 2005 — ogłoszenie wyboru papieża Benedykta XVI; u dołu: rok 2013 — ogłoszenie wyboru papieża Franciszka.
Źródło: Z prezentacji Jacka Drabika

elektronicznych ― 7 urządzeń do komunikacji radiowej i 2 telefony komórkowe. Ze wszystkich powinien korzystać w tym
samym czasie. Urządzenia te były jednak całkowicie izolowane od siebie. Nie komunikowały się ze sobą. Z każdego z nich
musiał więc korzystać po kolei. Odbierał telefon od jednego
człowieka, drugiemu przekazywał to, co mu ten pierwszy powiedział i tak dalej.
Dziś to się zmienia. Urządzenia, które generują ogromne ilości danych, porozumiewają się ze sobą automatycznie.
Przyjmuje się zasadę, że komunikacja musi zachodzić nie tylko pomiędzy ludźmi, ale także pomiędzy ludźmi a urządzeniami i pomiędzy samymi urządzeniami. Nie wystarcza już
świadomość sytuacyjna, czyli dopływ informacji o tym, co
i gdzie się dzieje. Potrzebna jest świadomość kontekstowa ―
dostarczająca większą ilość informacji na temat tego, co dzieje
się na miejscu zdarzenia i co z tego wynika. I aby to mogło
nastąpić, należy wprowadzić nowe technologie. To oznacza
skierowanie większej uwagi na oprogramowanie, ponieważ
technologia ta będzie dostarczała dodatkowych informacji na
podstawie analizy spływających zadań.
Analiza danych powinna prowadzić do wyciągania wniosków i podpowiadania ludziom, jak mają postępować w konkretnych sytuacjach. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pewnego
dnia pod główny budynek Politechniki Krakowskiej podchodzi pani ubrana w piękną czerwoną sukienkę, z piękną czerwoną torebką i w czerwonych butach. Przechadza się, patrzy na
lewo, patrzy na prawo i odchodzi. Dziesięć minut później wraca. Znowu rozgląda się, siada na ławeczce, spogląda na lewo, na
prawo i odchodzi. Po piętnastu minutach zjawia się ponownie.
Przechadza się po Politechnice i w pewnym momencie zagląda
pod jeden z samochodów. Po czym odchodzi.
Pytanie, które należy postawić: czy to jest standardowe
zachowanie tej pani? Najwłaściwsza odpowiedź brzmi: być
może. Być może ta pani kocha Politechnikę, być może jest
fanem motoryzacji, może zauważyła jakiś nowy system wydechowy. Ale być może ma jakieś zamiary, które należy komuś zasygnalizować. Nikt jednak o tym zachowaniu nie
wie. W tym momencie technologia musi przejąć inicjatywę.
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TEMAT NUMERU

Wizja niedalekiej przyszłości. Źródło: Z prezentacji Jacka Drabika

Sztuczna inteligencja, po przeanalizowaniu obrazu z kamery, powinna ocenić, czy zachowanie tej pani jest standardowe
i powiadomić ludzi: wyślijmy tam może kogoś, sprawdźmy,
co się dzieje.

Sensory dla funkcjonariusza
W niedalekiej przyszłości funkcjonariusz, którego zadaniem
będzie dbać o nasze bezpieczeństwo, będzie miał do dyspozycji
dużą liczbę urządzeń komunikacyjnych, zapewniających łączność w różnych standardach i możliwość rejestrowania obrazu;
urządzeń działających równocześnie. Ludziom, którzy pracują
w tym sektorze, bardzo też zależy, by wiedzieć, co się dzieje zarówno z samym funkcjonariuszem, jak i koło niego. Funkcjonariusz będzie więc miał na sobie różnego rodzaju sensory kontrolujące, co dzieje się z nim bezpośrednio, jak i w jego otoczeniu.
Dla funkcjonariusza policji najważniejsze jest to, żeby
wzrok mógł kierować na to, co dzieje się obok niego, a ręce
miał wolne. W dzisiejszych warunkach jest to prawie niemożliwe. Aby zmienić sytuację, musimy silnie inwestować w analizę danych pochodzących z przekazu głosowego. Funkcjonariusz musi mieć pełną kontrolą nad urządzeniami, które służą
do przesyłania głosu, bez ich dotykania, bez obsługiwania
przycisków. Potrzebne są technologie, które umożliwią kierowanie pytań do baz danych i udzielanie odpowiedzi nie tylko
przez ludzi, ale również przez oprogramowanie poszukujące
potrzebnych informacji w różnego rodzaju bazach danych.
Załóżmy, że jestem policjantem i spotykam kogoś narodowości chińskiej. Osoba ta zadaje mi pytanie, a ja nie mam zielonego pojęcia, jak odpowiedzieć. W związku z tym potrzebna jest technologia, która wysłucha pytania, automatycznie
przetłumaczy je na język zrozumiały dla mnie, żebym mógł
udzielić odpowiedzi, a następnie moją odpowiedź, również
automatycznie, przetłumaczy na język chiński.

Co podpowie obraz
Drugą dziedziną, która rozwija się bardzo burzliwie, jest
analiza wideo. Chodzi o automatyczne wyszukiwanie osób
i obiektów na obrazach oraz wykrywanie zdarzeń niestandardowych na podstawie obserwowania przez kamerę wybranego obszaru oraz przechowywanie informacji na temat tego, co
dzieje się zazwyczaj na tym obszarze. Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, czy w miejscu znajdującym się pod obserwacją, na przykład na przystanku tramwajowym, nie dzieje się coś nietypowego, aby w razie potrzeby
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można było szybko zareagować. Technologia ta obejmuje także tzw. rozszerzone wideo, czyli połączenie obrazu wideo ze
sztucznie nakładanym obrazem komputerowym oraz z informacjami pochodzącymi z różnego rodzaju sensorów, które
zostały rozmieszczone na danym obszarze.
Metoda składania różnego rodzaju obrazów może zostać
połączona z okularami używanymi do generowania świata
wirtualnego. W tym wypadku jednak nie chodzi o tworzenie
virtual reality, ale o nakładanie rzeczywistego obrazu na obraz
wygenerowany w tym samym czasie, czyli mixed reality.
Technologia ta może zostać wykorzystana np. przez dowódcę akcji gaśniczej w wieżowcu. Założywszy odpowiednie gogle,
śledzi on jednocześnie rozwój sytuacji wewnątrz i na zewnątrz
budynku. Przełączając obraz, widzi dokładnie, w których pomieszczeniach znajdują się strażacy. Co więcej, otrzymuje też
płynące z czujników informacje o temperaturze w pomieszczeniach, temperaturze ciał strażaków, poziomie ich stresu i zapasie tlenu w butlach poszczególnych uczestników akcji, a także
o poziomie zadymienia pomieszczeń, w których strażacy się
znajdują. Widzi obraz z kamer noszonych przez strażaków.
Dodatkowe informacje może też pozyskiwać z krążących wokół płonącego budynku dronów. W trakcie akcji widzi, które
pomieszczenia, oznaczone odpowiednim kolorem, zostały już
sprawdzone przez strażaków, a które jeszcze nie. Stwarza to
warunki do maksymalnie efektywnego zarządzania akcją.

To jest przyszłość
Każdy zapewne pamięta film z 2002 r., z Tomem Cruisem
w roli głównej, pt. „Raport mniejszości”. Gdy pierwszy raz
go oglądałem, wszystko było dla mnie science fiction. To, co
wtedy widzieliśmy, nie istniało. Jeśli dziś obejrzymy ten film,
jedyną pokazaną tam technologią, która nie istnieje, jest możliwość odczytywania ludzkich myśli i przewidywania naszego działania w przyszłości. Reszta rozwiązań, wymyślonych
na potrzeby filmu, na ogół już istnieje, jest wykorzystywana
i będzie się nadal rozwijać.
Policjant niedalekiej przyszłości będzie wyposażony w gogle, umożliwiające mu widzenie tego wszystkiego, co w pobliżu i wokół niego; o czym była już mowa. Będzie miał wielokanałowego „partnera”, czyli oprogramowanie, słuchające
jego komunikatów, udzielające odpowiedzi, gwarantujące tłumaczenie z języków obcych. Będzie miał przy tym cały czas
wolne ręce. Dyspozytor w centrum operacyjnym będzie zaś
wiedział, gdzie się ten człowiek znajduje i będzie otrzymywał
jego dane biometryczne.
Zachęcam pracowników naukowych, dydaktycznych
i studentów do zajmowania się omówioną problematyką.
Przedstawione technologie mają przed sobą przyszłość. Radzie Uczelni, której jestem członkiem, zależy na rozwoju Politechniki Krakowskiej, wszystkich jej wydziałów i wszystkich
dyscyplin. Jako przedstawiciele biznesu w Radzie będziemy
zwracać na to pilnie uwagę, gdyż oczekujemy, że to wszystko,
czym uczelnia się zajmuje, będzie z czasem trafiało do firm.
Jacek Drabik jest prezesem Zarządu Spółki Motorola Solutions Systems Polska, a także członkiem Rady Uczelni PK.
Tekst do druku, na podstawie zapisu dźwiękowego, przygotował Lesław
Peters.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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INFORMACJE

KRONIKA
16 października — 15 listopada
17 X
18 X

Posiedzenie Rady Uczelni PK.

19 X
23 X

Obchody 100-lecia AGH.

28 X

Odsłonięcie na terenie kampusu PK pomnika autorstwa
prof. Dariusza Kozłowskiego „Obiekt Niemożliwy”, powstałego
z okazji 25-lecia miesięcznika „Architektura-Murator”.

Koncert Akademickiego Chóru PK „Cantata” w kościele
św. Maksymiliana Marii Kolbego z cyklu „Koncertów Mistrzejowickich”.
Wraz z chórem PK wystąpili m.in.: Orkiestra Madrigalchor Brakel z Niemiec, Krakowska Orkiestra Kameralna, a także młodzi soliści.

24 X Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie organizowane przez
Biuro Karier PK.
24–25 X

XXVI Konferencja z zakresu Sztuki Ogrodowej
i Dendrologii Historycznej „Aspekty konserwatorskie i ekologiczne
w ochronie krajobrazu”, zorganizowana przez Instytut Architektury
Krajobrazu Wydziału Architektury PK, Stowarzyszenie Konserwatorów
Zabytków, Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki
i Architektury PAN (Oddział w Krakowie) oraz Sekcję Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury PAN (Oddział w Krakowie).

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. Albertowi Molinariemu z Uniwersytetu
w Trydencie.

5 XI Jubileusz dwudziestolecia instytucji nadzoru budowlanego,
zorganizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie — Powiat Grodzki.
5–7 XI Dni Jana Pawła II 2019 pod hasłem „Uniwersytet”.
6 XI Akademicki Dzień Pamięci.
8 XI Uroczyste pożegnanie przechodzących na emeryturę pracowników PK.

9 XI VII Zaduszki Politechniki Krakowskiej.
13–15 X IV Konferencja Naukowo-Techniczna „TECH-BUD’2019”:
„Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie”, zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie, pod patronatem
honorowym rektora PK.

24–26 X Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
23 października 2019 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

zmian przedstawicieli związków zawodowych w składach stałych komisji senackich;

•

zmian przedstawicieli wydziałów w składach stałych komisji senackich;

•

ustalenia programu studiów na kierunku
matematyka stosowana, prowadzonym
przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji PK;

•

zmian w „Regulaminie organizacyjnym
Centrum Transferu Technologii PK”;

•

zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 57 z 17 września 2019 r.
w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji świadectw ukończenia studiów podyplomowych, wydawanych przez Politechnikę
Krakowską.

za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych osobom niebędącym pracownikami PK.
Zarządzenie nr 60 z 20 września 2019 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Inżynierii Lądowej.
Zarządzenie nr 61 z 20 września 2019 r.
w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz umów o warunkach
kształcenia dla cudzoziemców.
Zarządzenie nr 62 z 25 września 2019 r.
w sprawie „Zasad przechowywania blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych”.
Zarządzenie nr 63 z 26 września 2019 r.
w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice
Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce.
Zarządzenie nr 64 z 26 września 2019 r.
w sprawie „Zasad sporządzania suplementu
do dyplomu i jego odpisów na Politechnice
Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 58 z 18 września 2019 r.
w sprawie zasad i trybu zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej
do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzenie nr 65 z 26 września 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów
wraz z suplementem do dyplomu oraz ich
odpisami, wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.

Zarządzenie nr 59 z 18 września 2019 r.
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia

Zarządzenie nr 66 z 26 września 2019 r.
w sprawie zasad przygotowywania i perso-
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nalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz
ich odpisów na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 67 z 26 września 2019 r.
w sprawie postępowania przy sporządzaniu
i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia
studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 68 z 27 września 2019 r.
w sprawie „Zasad gospodarowania drukami
ścisłego zarachowania na Politechnice Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 69 z 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad zarządzania
budynkami PK”.
Zarządzenie nr 70 z 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 71 z 1 października 2019 r.
w sprawie powołania prorektorów i określenia ich kompetencji.
Zarządzenie nr 72 z 1 października 2019 r.
w sprawie określenia „Wewnętrznej procedury
kwalifikacyjnej, stosowanej przy zatrudnianiu
nauczycieli akademickich oraz procedury stosowanej przy powoływaniu kierowników katedr”.
Zarządzenie nr 73 z 1 października 2019 r.
w sprawie „Wytycznych w zakresie rekrutacji nauczycieli akademickich na Politechnice
Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 74 z 1 października 2019 r.
w sprawie zmiany „Regulaminu zatrudniania
pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi”.
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INFORMACJE

Upamiętnienie krakowskiego pogrzebu Tadeusza Kościuszki

Poświęcenie tablicy pamięci
patrona Politechniki Krakowskiej
Rozliczne związki łączą Politechnikę Krakowską ze znajdującym się zaledwie o kilka
minut drogi od głównego kampusu uczelni kościołem św. Floriana. Jeden z wątków
tych więzi przypomniała uroczystość, do
której doszło 15 października 2019 r.
Politechnika Krakowska jest dumna ze
swego patrona. Tadeusz Kościuszko, wielce
zasłużony dla rozwoju sztuki inżynieryjnej
swej epoki (co stanowiło wystarczający
powód do nadania jego imienia uczelni
o profilu technicznym), zapisał się w pamięci
rodaków przede wszystkim jako niekwestionowany bohater narodowy. Po śmierci stał
się postacią, używając dzisiejszej terminologii, wręcz kultową. W 1818 r. przez ponad
dwa miesiące głównym miejscem, w którym
oddawano cześć Tadeuszowi Kościuszce,
była właśnie świątynia przy placu Matejki.
Po śmierci Naczelnika 15 października
1817 r. podniosły się głosy, wzywające do
sprowadzenia ciała wielkiego Polaka ze
szwajcarskiej Solury, gdzie zmarł, do kraju i pochowania na Wawelu, obok królów.
W wyniku podjętych działań 23 marca
1818 r. doczesne szczątki Kościuszki zostały

przewiezione z Solury przez Ulm i Wiedeń
do Krakowa.
Wieczorem 11 kwietnia 1818 r. strażnik
na wieży mariackiej, a także bicie dzwonu
Zygmunt, obwieściły krakowianom zbliżanie się do bram miasta orszaku z trumną
bohatera. Orszak dotarł na Kleparz, gdzie
trumnę złożono w kościele św. Floriana.
Bartłomiej Szyndler w książce „Tadeusz
Kościuszko 1746–1817” pisze: „Rychło kościół ten stał się miejscem tłumnych pielgrzymek krakowian i okolicznej ludności.
Niektórzy odbywali ją kilkakrotnie, by pomodlić się u trumny Kościuszki, przy której
wartę trzymali starzy kościuszkowscy wiarusi w białych sukmanach”.
W kościele św. Floriana trumna znajdowała się przez 10 tygodni. 22 czerwca
1818 r. wyniesiono ją ze świątyni, ustawiono na karawanie zaprzężonym w sześć białych koni, aby przewieźć ulicami Floriańską
i Grodzką do katedry wawelskiej.
Uczczeniu tych wydarzeń służyło
poświęcenie tablicy pamiątkowej, wmurowanej w ścianę kościoła św. Floriana.
Uroczystość odbyła się 15 października

Fot.: Jan Zych

— dokładnie 202 lata po śmierci Naczelnika. Postać Kościuszki przypomniał prezes
Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie
dr hab. Mieczysław Rokosz. O wydarzeniach związanych z pogrzebem bohatera
mówił w swoim kazaniu ks. Jacek Urban.
W uroczystości uczestniczył prorektor
PK prof. Andrzej Białkiewicz. Obecny był
poczet sztandarowy PK.

(ps)

(dokończenie ze s. 10)
Zarządzenie nr 75 z 1 października 2019 r.
w sprawie „Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 76 z 1 października 2019 r.
w sprawie „Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki”.
Zarządzenie nr 77 z 1 października 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 78 z 1 października 2019 r.
w sprawie „Regulaminu organizacyjnego FutureLab PK”.
Zarządzenie nr 79 z 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu konkursu na projekty studenckie”.
Zarządzenie nr 80 z 10 października 2019 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
Zarządzenie nr 81 z 11 października 2019 r.
w sprawie zmian w składach komisji rektorskich.
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Zarządzenie nr 82 z 11 października 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej
Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 14 z 2 września 2019 r.
w sprawie obowiązku posiadania aktualnego
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Komunikat nr 15 z 27 września 2019 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 25 września 2019 r.

Polecenia rektora PK
Polecenie służbowe nr 1 z 24 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia
alarmowania BRAVO-CRP.
Polecenie służbowe nr 2 z 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowania ALFA oraz ALFA CRP.
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Polecenie służbowe nr 3 z 9 października
2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego
stopnia alarmowania BRAVO-CRP.
Polecenie służbowe nr 4 z 14 października
2019 r. w sprawie prac bilansowych za 2019 r.

Komunikaty kanclerza PK
Komunikat nr 1 z 9 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczenia
konferencyjnego w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1).
Komunikat nr 2 z 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeglądów technicznych obiektów Politechniki Krakowskiej.
Komunikat nr 3 z 20 marca 2019 r. w sprawie zakupu biletów lotniczych dla pracowników, studentów, doktorantów oraz gości na
trasach zagranicznych.
Komunikat nr 4 z 18 września 2019 r.
w sprawie zmian w Komisji ds. Przeglądów
Technicznych Obiektów Politechniki Krakowskiej.
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INFORMACJE

PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Anna Bojęś-Białasik
Urodziła się 1 kwietnia 1966 r. w Krakowie.
Jest absolwentką krakowskiego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego. Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę
magisterską pt. „Projekt konserwatorsko-architektoniczny adaptacji dawnego browaru dworskiego w Piekarach pod Krakowem na pracownie konserwacji zabytków”,
wykonaną pod kierunkiem prof. Wiktora
Zina, obroniła w 1989 r. W tym samym roku
rozpoczęła staż asystencki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
PK, a po jego zakończeniu kontynuowała
pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.
W 1994 r. ukończyła Państwową Szkołę
Muzyczną II stopnia w Krakowie i uzyskała
dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu
klasycznego oraz tytuł zawodowy muzyka
wokalisty.
W 1995 r. rozpoczęła roczny staż
w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Krakowie. W latach
1996–2000 pracowała na PK i była równocześnie zatrudniona w zespole wojewódzkiego konserwatora zabytków na
stanowisku inspektora, a następnie specjalisty. W latach 2002–2003 współpracowała z Biurem Architektonicznym B2 Studio w Krakowie (projektowanie zespołów
zabudowy mieszkaniowej, usługowej, specjalistycznej, projekty architektoniczno-konserwatorskie).
Pracę doktorską pt. „Karta kulturowa
rzeki Rudawy. Studium historyczne i wytyczne konserwatorskie” (promotorem był
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prof. W. Zin) obroniła z wyróżnieniem na
Wydziale Architektury PK w październiku
1999 r. Po obronie doktoratu objęła stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Stopień
doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka nadała jej 10 lipca
2019 r. Rada Wydziału Architektury PK. Od
lipca 2019 r. jest zatrudniona na stanowisku
profesora PK.
Od kilkunastu lat koncentruje się
na prowadzeniu terenowych badań
architektonicznych i archeologiczno-architektonicznych dotyczących zabytków architektury. Współpracuje z archeologami, historykami sztuki, mediewistami, konserwatorami dzieł sztuki
i geologami. Jest autorką około 100 ekspertyz i badawczych opracowań, które
powstały w wyniku interdyscyplinarnych
badań prowadzonych m.in. w klasztorach: Benedyktynów w Tyńcu, Cystersów
w Mogile, Szczyrzycu, Jędrzejowie i Koprzywnicy; Dominikanów, Augustianów,
Paulinów, Bernardynek i Karmelitanek
Bosych w Krakowie, Norbertanek w Imbramowicach i w Krakowie, w kościele na
Grodzisku koło Skały, a także w takich krakowskich obiektach, jak: kościół Świętych
Piotra i Pawła, Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego, plac Szczepański
i Rynek Główny, Stara Synagoga i kamienice mieszczańskie.
W 2018 r. ukazała się jej monografia
naukowa pt. „Piece i latryny. Z badań nad
urządzeniami ogniowymi i sanitarnymi
w klasztorach Małopolski” (Wydawnictwo
PK), stanowiąca podstawę postępowania habilitacyjnego. Opublikowała ponad
30 artykułów naukowych na łamach czasopism krajowych i zagranicznych. Jest
współautorką książki „Średniowieczny
kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych”, wydanej przez
PAU w 2018 r. Wygłosiła referaty na 40 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikuje także artykuły popularno-naukowe i zajmuje się popularyzowaniem
wiedzy o zabytkach i konserwacji architektury.
W latach 2009–2012 kierowała projektem „Rozwiązania funkcjonalno-

-przestrzenne oraz techniczne i inżynieryjne wybranych średniowiecznych
klasztorów małopolskich w kontekście
specyfiki reguły zgromadzenia. Zagadnienia badawcze i konserwatorskie”,
a od 2016 r. jest wykonawcą w dwóch
projektach realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszy dotyczy
struktury osadnictwa i zmian społeczno-kulturowych w kulturze Pueblo w regionie Mesa Verde (w stanie Kolorado)
i jest realizowany w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Crown Canyon
Archaeological Center w Kolorado, pod
kierunkiem dr. Radosława Palonki z Instytutu Archeologii UJ. Przedmiotem badań w drugim projekcie, którym kieruje
dr Marcin Szyma z Instytutu Historii
Sztuki UJ, jest architektura i wyposażenie
zespołu klasztornego oo. Dominikanów
w Krakowie w perspektywie czasowej od
I połowy XIII w. do współczesności.
Jako nauczyciel akademicki Wydziału
Architektury PK prowadzi zajęcia na studiach dziennych z historii architektury,
projektowania konserwatorskiego oraz
w języku angielskim (Design for Conservation i Preservation of Monuments and
Revalorization) dla stypendystów Programu Erasmus. Jest współpromotorem
10 magisterskich prac dyplomowych,
związanych z konserwacją zabytków.
Zorganizowała konkurs dla studentów
„W poszukiwaniu tożsamości miejsca”
(1997 r.) oraz pierwszą Szkołę Letnią Architektury w Krakowie dla studentów
Universidad de Monterrey w Meksyku
(2008 r.). Naucza również na podyplomowych studiach z zakresu badań i analiz
architektury historycznej, prowadzonych w IHAiKZ PK. Od wielu lat uczy
źródłoznawstwa w Instytucie Archeologii UJ, a w latach 2009–2016 brała udział
w wakacyjnych praktykach studentów
tego instytutu.
Została odznaczona Honorową Odznaką PK (2010 r.) i Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę (2019 r.).
W życiu prywatnym: żona i matka trójki dorosłych dzieci. Intensywnie pływa
i jeździ na rowerze. W czasie wolnym czyta
i podróżuje.
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INFORMACJE

Damian Piotr
Muniak
Urodził się 18 stycznia 1984 r. w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego
Technikum Energetycznego im. Tadeusza Kościuszki. W 2004 r. podjął studia
na kierunku energetyka, prowadzonym
wspólnie przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział
Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, po
wyborze specjalności systemy i urządzenia energetyczne kontynuował naukę na
Wydziale Mechanicznym PK. Pracę magisterską pt. „Równoważenie hydrauliczne
obiegów centralnego ogrzewania zespołu
pomieszczeń biurowych”, przygotowaną
pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wiesława
Zimy, obronił w 2009 r. z wynikiem bardzo
dobrym. Rada Wydziału Mechanicznego
wyróżniła go za wyniki uzyskane w trakcie
studiów.
W 2009 r. został słuchaczem studiów
doktoranckich na Wydziale Mechanicznym PK (specjalność: mechanika i budowa
maszyn). Jego opiekunem naukowym był
prof. Wiesław Zima. W 2010 r. zatrudniono go na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Maszyn
i Urządzeń Energetycznych (obecnie: Katedra Energetyki). Od 2015 r. jest adiunktem
naukowo-dydaktycznym. Od 2010 r. pracował ponadto w charakterze projektanta
instalacji sanitarnych, menedżera produktu i kierownika grupy produktowej kolejno
w firmach NTTG Nowoczesne Technologie w Technice Grzewczej, Armatura Kraków SA i Ferro SA.
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Pracę doktorską pt. „Wpływ autorytetu wewnętrznego regulacyjnych zaworów
grzejnikowych na ich dobór i charakterystyki hydrauliczne” obronił z wyróżnieniem na Wydziale Mechanicznym PK, uzyskując 17 grudnia 2014 r. stopień naukowy
doktora w dyscyplinie energetyka, specjalność: ogrzewnictwo. Praca zawierała analizę szczegółowych zagadnień związanych
z ilościową i jakościową regulacją instalacji
ogrzewczych, a także obszerną weryfikację eksperymentalną i obliczeniowo-eksperymentalną
zaproponowanych
w niej algorytmów obliczeniowych.
Po obronie doktoratu zajmował się
zagadnieniami optymalizacji cieplnej
i cieplno-hydraulicznej instalacji ogrzewczych. Zaproponował i zweryfikował
eksperymentalnie autorskie algorytmy
obliczeniowe, służące do wyznaczania zasadniczych parametrów pracy zaworów
regulacyjnych i grzejników w instalacjach
ogrzewczych, a także zaproponował nowe
rozwiązanie techniczne zaworu regulacyjnego, zgłoszone do ochrony patentowej
w Urzędzie Patentowym RP. Wyniki swych
badań przedstawił w 5 samodzielnych
monografiach i powiązanych tematycznie
samodzielnych publikacjach. Prace, objęte
wspólnym tytułem „Kształtowanie charakterystyk cieplnych grzejników w instalacjach ogrzewczych poprzez analizę i dobór parametrów zaworów regulacyjnych”,
stały się podstawą postępowania habilitacyjnego. Stopień doktora habilitowanego
uzyskał decyzją Rady Wydziału Mechanicznego PK 18 września 2019 r.
Jest autorem 5 książek, wydanych w języku polskim i angielskim nakładem wydawnictw takich, jak: Springer, WNT, PWN, Wydawnictwo PK, 4 kolejne są aktualnie
w recenzjach. Ponadto jest współautorem
podręcznika akademickiego i autorem
ponad 30 innych publikacji o charakterze
naukowym i dydaktycznym: rozdziałów
w monografiach, artykułów zamieszczanych m.in. w najwyżej punktowanych
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był
kierownikiem w 2 projektach badawczych,
wykonawcą w 2 zadaniach badawczych,
a także laureatem w projekcie aplikacyjnym. Wyniki swoich prac prezentował
podczas 6 konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych; był członkiem
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komitetu organizacyjnego każdej z nich.
Zrecenzował ponad 20 artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach
z tzw. listy filadelfijskiej. W 2016 r. był członkiem zespołu ekspertów powołanych, by
przeprowadzić ocenę firm zgłoszonych na
organizowany przez Centrum Transferu
Technologii PK konkurs „Innovator Małopolski”.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi
zajęcia dydaktyczne (wykłady, projekty,
ćwiczenia, laboratoria komputerowe) dla
studentów kierunku energetyka oraz inżynieria bezpieczeństwa, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
Był promotorem 50 prac dyplomowych,
magisterskich oraz inżynierskich (2 prace zostały napisane w języku angielskim
przez studiujących na PK stypendystów
Programu Erasmus) oraz promotorem pomocniczym w 2 przewodach doktorskich.
Jest recenzentem prawie 40 prac dyplomowych.
W latach 2013–2018 koordynował, z ramienia Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, realizację programów
stażowych dla studentów WM i Wydziału
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto był koordynatorem projektu instalacji małej elektrowni
wiatrowej na terenie kampusu PK w Czyżynach. Turbina wiatrowa wykorzystywana
jest w celach naukowych i dydaktycznych.
Jako członek Komisji ds. Promocji
Wydziału Mechanicznego PK w latach
2014–2016 włączał się w przygotowanie
dni otwartych i udziału WM w Festiwalach
Nauki w Krakowie.
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
oraz organizacyjne otrzymał siedem razy
Nagrodę Rektora PK (w kategorii osiągnięć indywidualnych i zespołowych). Jest
laureatem w Programie „SPIN-Skuteczny
Przedsiębiorca i Naukowiec” (2013 r.), realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Prywatnie: jest melomanem, kinomanem i sportowcem amatorem, w przeszłości był sportowcem wyczynowym —
oszczepnikiem i zdobywał m.in. medale
mistrzostw Polski.
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INFORMACJE

Krzysztof Tomczyk
Urodził się 15 października 1972 r. w Proszowicach. Ukończył z wyróżnieniem (absolwent roku) technikum elektryczne (klasa o profilu elektroenergetyka) w Zespole
Szkół Elektrycznych w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
Ukończył jednolite studia magisterskie na
kierunku elektrotechnika (specjalność: automatyka). W latach 1997–2000 pracował
w przemyśle na stanowisku projektanta
instalacji elektrycznych i oświetlenia.
W 2000 r. podjął pracę jako asystent
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Metrologii Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
W 2006 r. otrzymał na podstawie dysertacji
„Komputerowo wspomagany system do
wyznaczania granicznych wartości błędów dynamicznych wybranych układów
pomiarowych” stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Promotorem jego pracy doktorskiej był
prof. dr hab. inż. Edward Layer. Stopień
doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika nadała mu Rada Wydziału
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
PK w 2019 r. Podstawę wniosku habilitacyjnego stanowił cykl powiązanych
tematycznie publikacji pod wspólnym
tytułem „Funkcje odwzorowujące maksymalne błędy dynamiczne generowane
przez układy pomiarowe”.
W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące
wzorcowania aparatury pomiarowej, pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych, matematycznego modelowania
systemów pomiarowych, przetwarzania
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sygnałów elektrycznych oraz zastosowania współczesnych metod numerycznych
w metrologii elektrycznej. Do swoich
głównych osiągnięć naukowych zalicza:
ocenę wpływu niepewności modelowania
układów pomiarowych na wartości maksymalnych błędów dynamicznych, opracowanie autorskich procedur wyznaczania błędów dynamicznych, aplikację oraz
syntezę funkcji odwzorowujących wartości
takich błędów. W badaniach naukowych
wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe,
algorytmy ewolucyjne oraz adaptacyjną metodę Monte Carlo. Specjalizuje się
w modelowaniu i wzorcowaniu czujników
pomiarowych, w szczególności akcelerometrów z wyjściem napięciowym i ładunkowym.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 40 prac (w tym 19 samodzielnych).
Wśród nich są: 2 współautorskie monografie wydane przez oficynę Springer-Verlag, 2 rozdziały w monografiach
oraz artykuły naukowe — 8 ukazało się
w czasopismach z listy JCR, jak: „Measurement” (Elsevier), „Metrology and Measurement Systems”, „Transactions of the
Institute of Measurement and Control”
i „Sensors”, pozostałe zostały ogłoszone
w „Technical Transactions — Electrical
Engineering” i „Przeglądzie Elektrotechnicznym”. Jest też autorem i współautorem kilkunastu nieopublikowanych prac
badawczych z zakresu modelowania
i wzorcowania systemów pomiarowych.
Wykonuje ponadto recenzje artykułów
naukowych dla redakcji czasopism krajowych i międzynarodowych, m.in. z listy
JCR, jak: „Measurement” (Elsevier), „Transactions of the Institute of Measurement
and Control”, „IEEE Access”, „Symmetry”,
„Entropy”, „Energies” i „Mathematics”.
Współpracuje również z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie recenzowania teoretycznych i praktycznych zadań
egzaminacyjnych dla uczniów technikum
elektrycznego i elektronicznego.
Uczestniczył w 16 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Wyniki swoich prac badawczych prezentował m.in. podczas Światowego Kongresu
Metrologii IMEKO 2018 w Belfaście oraz
podczas IEEE International Conference on
Intelligent Data Acquisition and Advanced
Computing Systems (IDAAC 2017) w Bukareszcie. Pełnił funkcję sekretarza 4th International Conference on Automatic Control
and Information Technology (ICACIT’17)
w Krakowie.

W latach 2017–2018 był kierownikiem
projektu badawczego, finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczył w realizacji 13 projektów, w większości
finansowanych przez MNiSW — w 7 jako
wykonawca, a 6 kierował. Jest recenzentem wniosków badawczych finansowanych przez Bulgarian National Science
Found (od 2017 r.) i pełni funkcję eksperta
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(od 2018 r.).
W zakresie kalibracji czujników pomiarowych współpracuje z firmą PCB Piezotronics. Od 2017 r. rozwija współpracę naukową z Katedrą Automatyzacji Systemów
Komputerowych Politechniki Lwowskiej
w zakresie zastosowania sztucznych sieci
neuronowych w optymalizacji systemów
pomiarowych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
był wielokrotnie nagradzany. W 2011 r. uzyskał zespołową nagrodę MNiSW za współautorską monografię pt. „Modelling and Simulation of Dynamic Systems” (Springer-Verlag),
dwukrotnie otrzymał Nagrodę Rektora PK —
w 2016 r. (zespołowa) i 2017 r. (indywidualna). Dzięki osiągnięciom naukowym został
w 2018 r. Liderem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
Jako nauczyciel akademicki prowadził
ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne oraz wykłady dla studentów Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej (przedmioty: miernictwo elektryczne w energetyce, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, metrologia elektryczna,
przetwarzanie i transmisja sygnałów
elektrycznych), a również dla studiujących na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej (elektrotechnika i elektronika) i Wydziale Mechanicznym. Sprawuje
opiekę nad laboratoriami dydaktycznymi WIEiK. Był promotorem 16 prac magisterskich i 4 projektów inżynierskich.
Aktualnie pełni funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim.
W 2018 r. został najlepszym dydaktykiem
WIEiK na kierunku energetyka.
Odznaczony Brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę (2014 r.) i Honorową
Odznaką PK (2017 r.).
Należy do Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, jest
członkiem Rady Bibliotecznej PK.
Prywatnie jest żonaty, ma dwoje
dzieci — pięcioletnią córkę i dwunastoletniego syna. Interesuje się sportem,
współczesną muzyką, psychologią i kryminalistyką.
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INFORMACJE

Sławomir Milewski
Urodził się 15 listopada 1979 r. w Krakowie.
W 1999 r. ukończył krakowskie VII Liceum
Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej
(klasa o profilu matematyczno-fizycznym)
i rozpoczął jednolite studia magisterskie
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (specjalność: mechanika
komputerowa). W trakcie ostatniego roku
studiów odbył staż naukowo-dydaktyczny
w Samodzielnym Zakładzie Metod Komputerowych w Mechanice, a zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadził już
od czwartego roku studiów. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2004 r., uzyskując
dyplom magistra inżyniera. Promotorem
jego pracy magisterskiej pt. „Metoda różnic skończonych wyższego rzędu i jej
zastosowania w jednowymiarowych problemach mechaniki” był prof. dr hab. inż.
Janusz Orkisz.
W latach 2004–2008 kształcił się na
studiach doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jego opiekunem naukowym oraz
promotorem przewodu doktorskiego
pozostawał prof. J. Orkisz. W 2008 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta
naukowo-dydaktycznego w Instytucie
Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej PK (obecnie: Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii),
a w 2009 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Higher Order Approximation in the Meshless Finite Difference Method Based on the Correction
Terms — Application in Mechanics”.
W 2011 r., po ukończeniu półrocznego stażu przemysłowego, otrzymał na PK stanowisko adiunkta.
Stopień
doktora
habilitowanego w zakresie nauk inżynieryjno-
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-technicznych w dyscyplinie inżynieria
lądowa i transport nadała mu 30 września 2019 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Osiągnięciem naukowym, stanowiącym podstawę postępowania, był
cykl powiązanych tematycznie publikacji
pod wspólnym tytułem: „Rozwijanie odpowiednich kombinacji metod typu deterministycznego i stochastycznego do
numerycznej analizy wybranych problemów termicznych i mechanicznych”.
W pracy naukowej zajmuje się rozwijaniem metod obliczeniowych, służących do przybliżonego rozwiązywania
zagadnień mechaniki i inżynierii lądowej.
Szczególną uwagę poświęca metodom
bezsiatkowym (zwłaszcza bezsiatkowej
metodzie różnic skończonych — BMRS),
stanowiącym alternatywne narzędzie
modelowania komputerowego w stosunku do powszechnie wykorzystywanej na
świecie metody elementów skończonych
(MES). Opracował m.in.: technikę aproksymacji podwyższonego rzędu opartą
na wyrazach korekcyjnych operatora
różnicowego i sposoby przyspieszania
zbieżności metod iteracyjnych do rozwiązywania niesymetrycznych układów
równań (wraz z prof. J. Orkiszem); sposób
łączenia BMRS z MES w jednym obszarze
(wraz z dr. hab. inż. J. Jaśkowcem); sposób
łączenia technik aproksymacyjnych wysokiego rzędu MES i BMRS i zastosowania BMRS w homogenizacji numerycznej
(wraz z dr I. Jaworską); generator siatek
węzłów i elementów dla BMRS — MES oraz
koncepcję oprogramowania w programie MATLAB, bazującego na BMRS. Za
najważniejsze swoje osiągnięcie uznaje
opracowanie sposobu łączenia BMRS ze
stochastycznym podejściem Monte Carlo,
pozwalające na oszacowanie rozwiązania
zadania w wybranym punkcie obszaru.
W najbliższych latach zamierza zająć się
zastosowaniem tego podejścia do analizy numerycznej problemów odwrotnych,
zwłaszcza do określania stanu i żywotności konstrukcji, zagadnień należących
do szerokiej klasy problemów Structural
Health Monitoring.
Jego dorobek obejmuje 38 prac naukowych (10 samodzielnych): 15 artykułów
w czasopismach z bazy JCR (6 jest jedynym
autorem); 3 rozdziały w monografiach naukowych; 2 artykuły w czasopismach z dawnej listy B MNiSW; 18 referatów w materiałach konferencyjnych, wydanych za granicą.
Według bazy Scopus liczba cytowań wynosi 94, a indeks Hirscha — 6.
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W latach 2012–2016 był wykonawcą
w projekcie pt. „Dynamiczne zarządzanie
zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” (wraz
z prof. W. Cecotem i prof. J. Orkiszem), finansowanym przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a w latach 2016–2019 realizował projekt
badawczy Narodowego Centrum Nauki
pt. „Komputerowa analiza inżynierskich
nieustalonych zagadnień termosprężystych
i termoplastycznych za pomocą sprzężonej
MES / bezsiatkowej MRS” (wraz z dr. J. Jaśkowcem i dr. inż. R. Putanowiczem).
Współpracował
z
małopolskimi
przedsiębiorstwami (Neostrain Sp. z o.o.,
SHM System Sp. z o.o., JD Engineering),
wykorzystując opracowane przez siebie
algorytmy numeryczne do rozwiązywania
rzeczywistych zagadnień inżynierskich,
jak np.: określenie wielkości rozpadliska
pod trasą autostrady powstającej na terenie szkód górniczych (wraz z prof. J. Orkiszem i dr. hab. inż. M. Stanuszkiem); odtwarzanie stanu statycznego kratownic
płaskich na bazie pomiarów odkształceń
jej prętów; obliczanie przemieszczeń konstrukcji na podstawie światłowodowych
pomiarów odkształceń, a także określenie optymalnej trasy cięgna sprężającego
w konstrukcjach mostowych. Współpraca z firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o., oficjalnym dystrybutorem w Polsce programu MATLAB, którego jest propagatorem, zaowocowała
m.in. współorganizowaniem i prowadzeniem szkolenia dla pracowników Politechniki Warszawskiej.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim
dla studentów kierunków budownictwo
i transport na Wydziale Inżynierii Lądowej PK (przedmioty: informatyka, matematyka stosowana i metody numeryczne, metody obliczeniowe, matematyka
w inżynierii lądowej, metody komputerowe
w inżynierii lądowej). Dodatkowo w latach
2011–2012 prowadził przygotowane przez
siebie szkolenie dla inżynierów „Modelowanie komputerowe zagadnień inżynierskich
w programie MATLAB”, w 2010 r. — wykłady w ramach Szkoły z Mechaniki, ponadto
zajęcia w cyklu „Szybki kurs nowoczesnej
technologii MES dla pracowników przedsiębiorstw”.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany.
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Nauka nocą na PK
Po raz 13. Politechnika Krakowska uczestniczyła w Małopolskiej Nocy Naukowców. 27 września 2019 r. swoje laboratoria
otworzyły przed zainteresowanymi dwa
wydziały — Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydział Mechaniczny.
Dla gości przygotowano wiele ciekawych
pokazów, doświadczeń i wykładów.
Pamiętając o dużym zainteresowaniu
Nocą Naukowców w latach poprzednich,
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej wymagano od gości wcześniejszego rejestrowania się. Osoby, które spełniły ten warunek, miały okazję zobaczyć
efektowne doświadczenia pirotechniczne,
eksperymenty z niskimi temperaturami,
sztuczny wulkan, a także mogły nauczyć
się, jak w domowych warunkach zrobić
szminkę lub cień do powiek.
Na Wydziale Mechanicznym dominowały pokazy robotów w akcji. Nawet
półtorej godziny trzeba było odstać w kolejce do symulatora jazdy tramwajem. Nie
mniejszym zainteresowaniem cieszył się
Dzieci chłonęły nowinki techniki

symulator lotu myśliwcem
F-16. Uwagę przyciągały też
nietypowe pojazdy podobne do roweru, które studenci skonstruowali pod okiem
prof. Witolda Grzegożka. Na
gości czekało też olbrzymie
wnętrze komory termoklimatycznej.
Merytorycznie nad programem prezentacji i eksperymentów czuwały dr inż. Dagmara Malina (WIiTCh) i dr hab.
inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
(MW). Mgr Magdalena Wójtowicz z Centrum Transferu Technologii PK, koordynująca całość
wydarzeń Nocy Naukowców na Prezenterzy doświadczeń chemicznych też byli zadowoleni
PK, mówi, że najmłodsi uczestnicy imprezy nie mieli ukończonych nawet
dzają całe grupy wycieczkowe, przyjeżdżadwóch lat, a najstarsi należeli do pokolenia
jące autokarami spoza Krakowa.
słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.
Szczególnie dużo było młodzieży szkolnej.
(ps)
Tradycyjnie Noc Naukowców na PK odwieZdjęcia: Jan Zych
W kolejce do symulatora tramwaju

(dokończenie ze s. 10)

Otrzymał m.in. wyróżnienie European
Community on Computational Methods
in Applied Sciences (2009 r.), Nagrodę
Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (2009 r.), Nagrodę
im. prof. Zbigniewa Engela (2011 r.), Nagrodę im. prof. Michała Życzkowskiego
(przyznana przez Komitet Mechaniki
PAN w 2013 r.) oraz Nagrodę Rektora
PK (2010 r. i 2017 r.). W 2014 r. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało

www.nasza.pk.edu.pl

mu trzyletnie stypendium naukowe dla
wybitnych młodych naukowców. Został
odznaczony Medalem 60-lecia Politechniki Częstochowskiej (2011 r.) oraz Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej
(2019 r.).
Prywatnie jest szczęśliwym mężem
Anny. Zbiera płyty i nagrania mniej znanych i zapomnianych zespołów rockowych z lat 60. i 70. XX wieku, a także z kręgu muzyki metalowej lat 80. i polskich

artystów XX wieku. Hobbistycznie zajmuje się także digitalizacją analogowych
nagrań z kaset VHS, zwłaszcza materiałów
muzycznych (głównie teledyski gwiazd
muzyki pop i rock), emitowanych w pierwszej połowie lat 90. przez stację muzyczną
MTV Europe. Pasjonuje go również dobra
książka i filmy z gatunku: thriller, horror,
sensacja, kryminał. Interesuje się modelarstwem kolejowym — tradycyjnym
i komputerowym.
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Politechnika Krakowska przedstawiła niezwykłą metodę służącą radykalnej
poprawie stanu powietrza w miastach dotkniętych klęską smogu

Czy wieże wentylacyjne uratują Kraków?
Kraków jest jednym z miast najczęściej
wymienianych w komunikatach o wielokrotnych przekroczeniach dopuszczalnych
poziomów skażeń powietrza, co wiąże się
z podwyższonymi wskaźnikami zgonów.
Możliwość uporania się z tym problemem
w zupełnie nowy sposób przedstawiono podczas naukowej konferencji, która
odbyła się na Politechnice Krakowskiej
26 września 2019 r.
Konferencję „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem
miasta Krakowa” zorganizowało Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, działające na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Podczas otwarcia obrad rektor prof. Jan Kazior podkreślił, że
Politechnika Krakowska ma wysokiej klasy
specjalistów w dziedzinie inżynierii wiatrowej i ochrony środowiska, co predestynuje
uczelnię do pełnienia w naszym regionie
roli lidera w walce o czyste powietrze. Rektor przypomniał, że Politechnika podpisała
w ostatnim czasie porozumienia z miastami
i gminami w sprawie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze skażeniem powietrza. Na potrzebę szerszego
potraktowania kwestii smogu, włączenia
aspektów transportowych czy kwestii izolacyjności budynków, zwrócił uwagę dziekan
WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.
W słowie wstępnym prof. Andrzej Flaga,
przewodniczący komitetu naukowego i komitetu organizacyjnego konferencji, mówił

o potrzebie zmiany podejścia do problemu
smogu. Biorąc pod uwagę rozwój aglomeracji krakowskiej, a jednocześnie umiarkowane efekty dotychczasowych metod
poprawy jakości powietrza, działania tylko
w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń
nie będą wystarczające. Muszą być wspomagane przez dynamiczne przewietrzanie
w poziomych kanałach przez układy specjalnych wież wentylacyjnych, współpracujących z pionowymi kanałami wentylacyjnymi, powiedział prof. Andrzej Flaga.
Na PK, w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, przeprowadzono wstępne badania modelowe o charakterze pionierskim,
poinformował prof. Andrzej Flaga. Wyniki
prac zespołu LIW zostały przedstawione w październiku 2018 r. na konferencji
międzynarodowej „Environmental Effects
on Buildings and People — Actions, Influences, Interactions, Discomfort” i spotkały się z wysoką oceną specjalistów. Teraz
potrzebny jest interdyscyplinarny projekt
badawczy z udziałem kilku podmiotów,
współfinansowany przez odpowiednie instytucje rządowe, samorządowe, zainteresowane przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe
oraz placówki naukowo-badawcze.
Referat wprowadzający w problematykę
konferencji „Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza jako efektywna
metoda poprawy przewietrzania i redukcji
smogu obszarów zurbanizowanych” wygłosił prof. Andrzej Flaga, który kieruje pracami

Uczestnicy konferencji zapoznali się z badaniami prowadzonymi w Laboratorium Inżynierii
Wiatrowej PK

Andrzej Flaga prezentuje niezwykły projekt

LIW PK. Przypomniał, że zjawisko smogu
w aglomeracji krakowskiej występuje przez
sto dwadzieścia dni w roku. Przedstawił
ideę przewietrzania Krakowa za pomocą
systemu wież wentylacyjnych. Podkreślił,
że wyniki badań są bardzo obiecujące.
Stwierdził, iż opracowane metody są możliwe
do zrealizowania, racjonalne i skuteczne.
W dalszej części spotkania podjęto kwestie szczegółowe. Naukowcy LIW i Wydziału
Inżynierii Środowiska prezentowali różne
aspekty badań modelowych dynamicznego
działania na warstwę przyziemną atmosfery,
a także przedstawili główne kanały dynamicznego przewietrzania Krakowa, wyznaczone na podstawie analizy wielokryterialnej. Przedstawiony został również wpływ
zmian w systemie transportowym na jakość
powietrza w warstwie przyziemnej.
Obrady toczyły się w Sali Senackiej
PK. Po części referatowej uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z warsztatem pracy autorów nowatorskiej metody przewietrzania miast — Laboratorium
Inżynierii Wiatrowej, znajdującym się na
terenie kampusu w Czyżynach. Przedstawiono m.in. sposób symulowania zjawisk
występujących w powietrzu krakowskim.
Na czele długiej listy osób, które objęły
konferencję patronatem, byli: wicepremier
i minister nauki Jarosław Gowin, minister
środowiska Henryk Kowalczyk i prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski. Władze województwa małopolskiego wspierają obecnie
budowę na PK Laboratorium Aerodynamiki
Środowiskowej, laboratorium, którego
głównym zadaniem będą dalsze badania
służące poprawie jakości powietrza.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

12

Nasza Politechnika nr 11 (195) listopad 2019

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Zanim pojedziemy z prędkością 1200 km/godz.
SABINA PUŁAWSKA-OBIEDOWSKA

Rokujący duże nadzieje, przyszłościowy
środek transportu był tematem przewodnim międzynarodowej konferencji „Technical, operational and economic aspects
of Hyperloop technology development”;
konferencji, która odbyła się 12 września
tego roku na Politechnice Krakowskiej.
Spotkanie zorganizował Wydział Inżynierii
Lądowej PK wspólnie z Międzynarodowym
Związkiem Kolei (UIC) oraz Instytutem Kolejnictwa.
Hyperloop to system próżniowej kolei,
której technologia oparta jest na rozwiązaniach z pogranicza dwóch sektorów —
kolejowego i lotniczego. Docelowo środki
tego rodzaju transportu — specjalistyczne wagony wytwarzane z ultralekkich
materiałów — będą mogły poruszać się
z prędkością nawet 1200 km/godz.
Celem konferencji było:
• zapoznanie się z możliwościami systemu Hyperloop, jego technologią i wykonalnością,
• promocja rozwiązań Hyperloop,
• stworzenie platformy wymiany poglądów na temat technologii Hyperloop
dla różnych interesariuszy.
Na początku spotkania przedstawiciele
UIC — Mark Guigon i Paolo di Cicco zaprezentowali obecne działania i stan wiedzy
na temat systemu Hyperloop z punktu widzenia ekspertów Komitetu Kolei Dużych
Prędkości UIC. W wystąpieniu „(R)ewolucja
nowej kolei: dostosowanie istniejących
kolei do standardu Hyperloop” reprezen-

Czy tak będą wyglądały polskie wagony systemu Hyperloop? Źródło: Materiały Hyper Poland

tant Hyper Poland Przemysław Pączek
przedstawił wizję stworzenia w Polsce kolei magnetycznej, a docelowo próżniowej,
wykorzystującej obecną infrastrukturę kolejową. Piotr Chyliński z Instytutu Kolejnictwa przedstawił analizę zdolności przewozowej kolei próżniowych, ze szczególnym
uwzględnieniem obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Prelekcja dr. inż. Marka Pawlika zawierała rozważania na temat bezpieczeństwa
i cyberbezpieczeństwa w systemie Hyperloop oraz innych automatycznie sterowanych pojazdach. Dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK przedstawił metody
prognozowania popytu na różne rodzaje
transportu.
Drugą sesję rozpoczął Piotr Zakrzewski
wystąpieniem na temat możliwości wykorzystania obecnych systemów sterowania
ruchem kolejowym w technologii Hyperloop. Konkludował, że niezbędne jest opracowanie nowego systemu. Przedstawiciel
Politechniki Warszawskiej Piotr Żółtowski
podjął problem technologicznych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się obecna
infrastruktura, aby możliwe było rozwinię-

cie idei Hyperloop. Wskazał, że konieczne
jest określenie, jakiego typu technologia
jest potrzebna, a jako jedną z możliwości
wskazał rozwiązania rakietowe kontrowersyjnego niemieckiego inżyniera ubiegłego stulecia Wernhera von Brauna. Ostatni
referat wygłosił Marek Gutt-Mostowy —
twórca idei Euroloop, czyli siostrzanego
wobec Hyperloop rozwiązania, mającego
za zadanie stworzenie alternatywnego
systemu transportu towarów.
W konferencji uczestniczyło ponad
pięćdziesiąt osób, reprezentujących ponad
dwadzieścia przedsiębiorstw i jednostek
naukowych z różnych krajów świata. Gości
przywitał dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK Andrzej Szarata. Spotkanie prowadził dyrektor ds. interoperacyjności kolei w Instytucie Kolejnictwa Marek Pawlik.

Dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska pracuje
w Katedrze Systemów Transportowych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK; zajmowała się koordynacją działań organizacyjnych konferencji
„Technical, operational and economic aspects
of Hyperloop technology development”.

Do Zaporoża — po urok małego miasteczka
Wiosną tego roku Instytut Projektowania Miast i Regionów na Wydziale
Architektury PK nawiązał współpracę
z Polonią w Zaporożu, na Ukrainie. Efektem były międzynarodowe warsztaty
urbanistyczno-architektoniczne, zorganizowane w sierpniu tego roku na Ukrainie
oraz otwarty konkurs plastyczny.
Zadaniem konkursowym było opracowanie małej formy plastycznej, zawierającej elementy architektoniczne lub
urbanistyczne oraz pokazanie specyfiki
małego miasteczka. Za myśl przewodnią, motto, przyświecające uczestnikom konkursu, posłużyły słowa malarza
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Camille’a Pissara: „Szczęśliwi ci, którzy
widzą piękno w miejscach zwykłych, tam,
gdzie inni niczego nie widzą! Wszystko
jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć”.
Współorganizatorem konkursu było
Zaporoskie Okręgowe Stowarzyszenie
Kultury Polskiej, organizacja, w której
działają od wielu lat ukraińscy malarze
i młodzi adepci sztuki. Uczestnicy wykazali różnorodne podejście do problemu.
Prace przedstawiały wiele spojrzeń na
wspomniane problemy i reprezentowały
spore walory artystyczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 27 sierpnia. Wśród

osób nagrodzonych znaleźli się członkowie Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka”,
działającego pod opieką dr inż. arch. Hanny Hrehorowicz-Gaber.
W imieniu jury wyniki konkursu ogłosił dyrektor Instytutu Projektowania Miast
i Regionów WA PK dr hab. inż. arch. Rafał
Blazy, prof. PK. Gościem honorowym była
dr Olga Pawluk, dyrektor Stowarzyszenia
Kultury Polskiej na Zaporożu. Prace zostały
pokazane na Narodowym Uniwersytecie
Technicznym „Politechnika Zaporoska”
i w miejskiej bibliotece .
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Ponad czterysta projektów w ciągu dwudziestu lat zgłoszono na konkurs
Wydziału Architektury PK i Stowarzyszenia Producentów Cementu

Beton — materiał konstrukcyjny i estetyczny
Dwudziesta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego „Architektura
Betonowa” miała finał godny swego jubileuszu. Ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród nastąpiło 9 października 2019 r., podczas
zakończenia Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie, w Centrum
Kongresowym ICE.
— W ciągu tych dwudziestu lat dużo się zmieniło.
Beton zaczął być materiałem
docenianym, lubianym i sto- Laureaci i organizatorzy konkursu „Architektura Betonowa 2019” podczas gali w centrum ICE
sowanym. Nie tylko jako materiał konstrukcyjny, ale odnoszę wrażenie, że
strzeni na rozwój i edukację uczniów”,
prace reprezentowały Politechnikę Krakowrównież jako materiał dekoracyjny, budujący
wykonaną na Wydziale Politechniki Warską. Po jednej przysłano z: Uniwersytetu
atmosferę materiał estetyczny — powiedział
szawskiej (promotor: mgr inż. arch. Jakub
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszprzedstawiciel Stowarzyszenia ProducenWacławek);
czy, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowitów Cementu Zbigniew Pilch. Poprowadził
cach, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
• Janowi Mazgajowi za pracę „Modeloon ceremonię rozdania nagród wspólnie
wy Wydział Architektury i Sztuk PiękFrycza Modrzewskiego i Politechniki Łódzz reprezentującym drugiego organizatora
nych KAAFM w Krakowie”, wykonaną
kiej. Tradycyjnie przyznano trzy równorzędkonkursu, Wydział Architektury Politechniki
na Wydziale Architektury i Sztuk Piękne nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia.
Krakowskiej — dr. hab. inż. arch. Tomaszem
nych Krakowskiej Akademii im. AndrzeRównorzędne nagrody otrzymali:
Kozłowskim, prof. PK.
ja Frycza Modrzewskiego (promotor:
• Krzysztof Jędrzejewski za pracę „4 FreeOrganizowany od 2000 r. konkurs budzi
dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden,
doms — Muzeum w Nowym Yorku”,
duże zainteresowanie wśród dyplomantów
prof. nadzw. KAAFM).
wykonaną na Wydziale Budownictwa,
wydziałów architektonicznych w całej Polsce.
Jury konkursowe, pod przewodnicArchitektury i Inżynierii Środowiska PoliW ciągu dwudziestu lat zgłosili oni w sumie
twem dr. inż. arch. Rafała Zawiszy, prodzietechniki Łódzkiej (promotor: prof. Marek
czterysta dwanaście projektów. W tym roku
kana Wydziału Architektury PK, pracowaPabich);
do konkursu stanęli autorzy prac dyplomoło w składzie: dr hab. inż. arch. Jan Słyk,
• Aleksandra Kubacka za pracę „Muzeum
wych z ośmiu uczelni. Nadesłali oni osiemdziekan Wydziału Architektury PW (sędzia
Polskiej Myśli Technicznej przy pasie
naście projektów. Najwięcej prac — sześć
referent); dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross,
startowym dawnego lotniska Rakowice— zgłoszono z Politechniki Wrocławskiej.
prof. PŚ, dziekan Wydziału Architektury
-Czyżyny w Krakowie”, wykonaną na WyPo trzy prace nadeszły z Politechniki BiałoPŚ; dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski,
dziale Architektury Politechniki Krakowstockiej i Politechniki Warszawskiej. Dwie
prof. PK (komisarz konkursu); inż. Zbigniew
skiej (promotor: dr hab. inż. arch. Marcin
Pilch, szef marketingu SPC.
Charciarek, prof. PK);
Absolwenta PK, Aleksandra Kubacka, która
Uroczystość wręczenia nagród w konkur• Natalia Skolimowska-Wróbel za pracę
zdobyła nagrodę w konkursie „Architektura
sie „Architektura Betonowa 2019” poprzedzi„Analiza relacji kampusu uniwersyteckieBetonowa 2019”
ła drugą ceremonię, podczas której uhonogo i miasta. Projekt domu studenckiego
rowano laureatów XV Biennale Architektury
z usługami na terenie Szkoły Głównej
Kraków 2019. Jednym z nich był przedstawiHandlowej”, wykonaną na Wydziale Arciel Politechniki Krakowskiej.
chitektury Politechniki Warszawskiej
Jako temat tegorocznego biennale kra(promotor: dr hab. Joanna Giecewicz).
kowski oddział Stowarzyszenia Architektów
Trzy równorzędne wyróżnienia przypaPolskich wybrał problem połączenia Staredły następującym uczestnikom konkursu:
go Miasta z Wisłą i bulwarami wiślanymi.
• Kacprowi Przywarze za pracę „Ośrodek
Kiedyś rzeka, płynąca przez Kraków, była
rekreacyjny w Szydłowcu”, wykonaną na
dla miasta centralną arterią transportową.
Wydziale Architektury Politechniki BiałoDziś ma walory rekreacyjne. Do architekstockiej (promotor: dr inż. arch. Wojciech
tów skierowano więc pytanie, czy można
Niebrzydowski);
zreinterpretować związek miasta z rzeką,
• Aleksandrowi Maciakowi za pracę „Szkoła
nadać mu impuls za pomocą nowych urząna Żoliborzu. Wpływ kształtowania przedzeń i nowych funkcji.
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Konferencja na Politechnice Krakowskiej połączyła przedstawicieli wielu sztuk

Jak zachować modernistyczne tynki
Ochrona, renowacja i zabezpieczenie tynków
szlachetnych okresu modernizmu, jak również termomodernizacja — to tematy podjęte
podczas drugiego spotkania z cyklu „Zabytki
i Energia”. Konferencja „Tynki szlachetne okresu modernizmu. Problemy ochrony” odbyła
się w dniach 23–24 września w Małopolskim
Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice Krakowskiej.
Kierownik MLBE dr hab. inż. arch. Marcin
Furtak, prof. PK, witając gości, podkreślił, że
konferencja połączyła przedstawicieli wielu sztuk — budowlanej, architektonicznej,
konserwatorskiej i plastycznej. Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UP JPII.
O problemach zniszczeń zabytków modernizmu na przykładzie obiektów krakowskich mówiła mgr Bożena Boba-Dyga z Sekcji
Konserwacji ZPAP OK. Szersze tło problemu
przedstawili dr hab. inż. arch. Robert Hirsh,
prof. PG w referacie „Modernistyczne tynki
Gdyni” i dr Waldemar Komorowski z Pracowni Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego w Krakowie w referacie „Tynki szlachetne
w Nowej Hucie”. Zagadnieniom badawczym
i konserwatorskim swoje wystąpienie poświęcił dr Paweł Karaszkiewicz z PWSZ w Nysie
i ASP w Krakowie.
Zagadnienia technologii konserwatorskich
omówił dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski,

prof. PK, a wystąpienie „Problematyka konserwatorska” przedstawił dr Mariusz Wrona
z ASP w Krakowie. Problemowi termomodernizacji obiektów zabytkowych poświęcony
był referat dr. hab. inż. arch. Marcina Furtaka,
prof. PK. Diagnostyki i osuszania zawilgoconych
budynków dotyczyło wystąpienie dr inż. Barbary Ksit z Politechniki Poznańskiej.
Przedstawione referaty wywołały żywą
dyskusję. Jej efektem było opracowanie i opublikowanie „Wytycznych i zaleceń ochrony
tynków szlachetnych doby modernizmu”.
Przygotował je zespół w składzie: Marcin
Furtak, Monika Bogdanowska, Bożena Boba-Dyga i Halina Rojkowska-Tasak.
Dla uczestników konferencji zorganizowano spacer śladami krakowskiego modernizmu oraz wyjazd studyjny do Nowej Huty
poświęcony modernizmowi powojennemu.
W konferencji wzięło udział prawie sto pięćdziesiąt osób — głównie specjalistów z zakresu
ochrony i konserwacji zabytków, budownictwa,
architektury, urbanistyki, prac restauracyjnych
i termomodernizacyjnych, sztuk plastycznych.
Zjawili się też przedstawiciele urzędów, spółdzielni mieszkaniowych, jak również pasjonaci,
którym bliski jest modernizm.
Organizatorem spotkania było Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Wydziale Inżynierii Lądowej
PK przy współpracy: Polskiego Komitetu

Uczestnicy konferencji, na pierwszym planie
Monika Bogdanowska i Marcin Furtak.
Fot.: Jan Zych

Narodowego ICOMOS, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
ASP w Krakowie. Wśród wielu osób i instytucji, które udzieliły patronatu honorowego,
byli wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin, marszałek województwa małopolskiego Witold
Kozłowski i prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski.

(ps)

(dokończenie ze s. 14)
Wyróżnienie honorowe w konkursie
A — głównym konkursie Biennale Architektury — otrzymał mgr inż. arch. Piotr
Stalony-Dobrzański z Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK za pracę
„Konstelacja smoka — Kraków — Smocze
Miasto”. Jury w swoim werdykcie podkreśliło, że w pracy tej malarska wizja prezentuje
wrażliwą interpretację architektury, szczególnie cenną i rzadką w dobie wszechogarniającej cyfryzacji. Pierwsze miejsce w konkursie
A zajęły Karolina Chodura i Joanna Rozbrój
(związane z Politechniką Śląską), które przedstawiły pracę „Reflection of the past”.
W uroczystościach w Centrum Kongresowym ICE uczestniczyło liczne grono
osób związanych z Wydziałem Architektury
PK. Władze uczelni reprezentował prorektor
prof. Andrzej Białkiewicz.

*
Przedstawione podczas gali Biennale Architektury prace laureatów konkursu „Architek-
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Piotr Stalony-Dobrzański wyróżniony
w konkursie Biennale Architektury

tura Betonowa” można było zobaczyć także
na Politechnice Krakowskiej. Wernisaż wystawy w pawilonie „Kotłownia” odbył się 21 października tego roku.
— Dwudziestolecie konkursu „Architektura
Betonowa” skłania do wyrażenia podziękowań
jego twórcom i współorganizatorom — powie-

dział Zbigniew Pilch. Przypomniał prof. Wacława Serugę, który jako ówczesny dziekan
Wydziału Architektury PK okazał zaufanie
proponującemu współpracę Stowarzyszeniu
Producentów Cementu i przyjął je jako współorganizatora konkursu. Podziękowania Zbigniew Pilch skierował również do prof. Marii
Misiągiewicz i prof. Dariusza Kozłowskiego,
którzy sformułowali ideę oraz regulamin konkursu. — Dwadzieścia lat temu zaufano nam,
że twórczo można stosować materiał, który dziś
stanowi podstawowe tworzywo naszej cywilizacji. Nam nie chodzi o to, aby zabetonować świat,
ale aby wykorzystywać ten materiał świadomie
i umiejętnie — podkreślił Zbigniew Pilch.
W otwarciu wystawy w „Kotłowni”
uczestniczyli prof. Stefan Dousa i dr hab.
inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK. Obecna była też laureatka jednej z nagród Aleksandra Kubacka oraz promotor jej pracy
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Przy współudziale matematyków Politechniki Krakowskiej

Polskie Towarzystwo Matematyczne
podsumowało swoje stulecie
JAN KOROŃSKI

ne pielęgnowanie matematyki czystej i stosowanej
przez odbywanie posiedzeń
naukowych z odczytami”.
Pierwszy zarząd towarzystwa powołano w składzie:
prezes S. Zaremba, zastępca
prezesa A. Hoborski, sekretarz F. Leja, skarbnik L. Hordyński.
W 1920 r. w Krakowie,
w wyniku porozumienia
matematyków lwowskich
i krakowskich, powołano Polskie Towarzystwo Wicepremier Jarosław Gowin (trzeci z lewej) w rozmowie
Matematyczne o zasięgu z uczestnikami zjazdu
ogólnopolskim. W grudniu
1920 r. opracowano nowy statut towarzyUroczysty Jubileuszowy Zjazd Matemastwa. Zarząd towarzystwa znajdował się
tyków Polskich w Krakowie odbywał się
w Krakowie. Członkowie z innych ośrodw budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ków akademickich mogli, za zgodą zarząAkademii Górniczo-Hutniczej i częściowo
du, tworzyć oddziały w innych miastach.
Uniwersytetu Pedagogicznego. Pomysł jubiPierwszy w 1921 r. powstał oddział lwowleuszowego spotkania wyszedł od prof. Anski, a w 1923 r. utworzono oddziały w Wartoniego Leona Dawidowicza z UJ, prezesa
szawie, Poznaniu i Wilnie.
Oddziału Krakowskiego PTM w kadencjach
14 marca 1936 r. na nadzwyczajnym
2011–2013 i 2014–2016. Jemu też powierzowalnym zebraniu we Lwowie przeprono funkcję honorowego przewodniczącego
wadzono kolejną reorganizację, tworząc
komitetu organizacyjnego zjazdu.
z Polskiego Towarzystwa MatematyczZjazd stał się okazją do podsumowanego federację oddziałów okręgowych.
nia osiągnięć matematyki polskiej nie tylPrzeniesiono wtedy siedzibę towarzystwa
ko w ostatnich latach, ale także w całym
do Warszawy, a w 1937 r. powołano odminionym stuleciu. Był miejscem spotdział krakowski. Przyjękań, dyskusji oraz tworzenia wizji rozSłuchacze wykładu podczas sesji „Filozofia matematyki”, zorgawoju matematyki polskiej w przyszłości.
nizowanej przez Stanisława Krajewskiego (z lewej na pierwszym ta wówczas struktura
planie) i Romana Murawskiego (z prawej); w środku kadru autor towarzystwa trwa do
W zjeździe wzięło udział ponad ośmiuset
tekstu Jan Koroński (w marynarce)
dziś, z tą różnicą, że liczpięćdziesięciu matematyków polskich.
ba oddziałów wzrosła
Uczestniczyli w nim także związani z Poldo osiemnastu. Przed
ską matematycy pracujący na uczelniach
II wojną światową odbyzagranicznych oraz goście z zagranicy.
ły się trzy zjazdy PTM:
Obecni byli również nauczyciele matemawe Lwowie (7–10 wrzetyki szkół średnich i podstawowych, przyśnia 1927 r.), w Wilnie
były również osoby w inny sposób zwią(23–26 września 1931 r.)
zane z matematyką. Wygłoszono pięćset
i w Warszawie (28 wrzeosiem referatów naukowych, zorganizośnia — 3 października
wano pięć paneli dyskusyjnych. Wśród
1937 r.).
uczestników nie zabrakło matematyków
z Politechniki Krakowskiej. Kilkoro z nich
wystąpiło z referatami.
*
W tym roku mija sto lat od założenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Z tej
okazji w Krakowie w dniach 3–7 września
odbył się Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. Swój wkład w to wydarzenie
wnieśli również matematycy z Politechniki
Krakowskiej.
Organizację pod nazwą Polskie Towarzystwo Matematyczne utworzono już
w listopadzie 1917 r. we Lwowie z inicjatywy
Józefa Puzyny. Towarzystwo to miało jednak
zasięg lokalny. W Krakowie pierwszy, niezrealizowany formalnie, pomysł utworzenia
towarzystwa matematycznego zrodził się
jeszcze pod koniec 1916 r., podczas spotkań
Stefana Banacha, Hugona Steinhausa, Witolda Wilkosza i Ottona Nikodyma. Warto przypomnieć, że Nikodym związał się później ściśle z Politechniką Krakowską, gdyż zaraz po
II wojnie światowej pracował na Wydziałach
Politechnicznych AG, gdzie kierował jedną
z trzech katedr matematycznych.
Do założenia Towarzystwa Matematycznego doszło w Krakowie już po odzyskaniu
niepodległości — 2 kwietnia 1919 r. Wśród
szesnastu założycieli byli tak wybitni matematycy, jak: Stefan Banach, Leon Chwistek,
Antoni Hoborski, Ludwik Hordyński, Franciszek Leja, Otton Nikodym, Alfred Rosenblatt, Jan Sleszyński, Stanisław Zaremba
i Kazimierz Żorawski. Statut towarzystwa
tak określał cel jego działania: „wszechstron-
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„Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy,
fizycy i astronomowie na
Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”, „Matematyka w obiektywie
— wystawa pokonkursowa”. W kinie „Kijów”
zorganizowano ogólnodostępny pokaz dwóch
filmów — „Przestrzenie
Banacha” w reżyserii
Krzysztofa Langa oraz
Jubileuszowemu Zjazdowi Matematyków Polskich towarzyszyły „Polscy pogromcy Enigliczne wystawy. W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto ekspozycję my” w reżyserii Wal„Matematyka na znaczkach pocztowych”. Pokazano na niej walory
Stankiewicza.
filatelistyczne pochodzące z prywatnych zbiorów Danuty i Krzysz- demara
Pierwszy dzień zjazdu
tofa Ciesielskich (również autorów tekstu w katalogu wystawy)
zakończyło widowisko
multimedialne „Opera matematyczna,
Dr
hab.
Włodzimierz
Jelonek,
czyli paradoksalny rozkład sfery” Romana
prof. PK, wraz ze współautorką mgr EweliKołakowskiego, poświęcone Stefanowi Baną Mulawą, przedstawił referat „Generalinachowi.
zed Calabi type Kähler surfaces” podczas
W kolejnych dniach można było zobasesji „Geometria różniczkowa i grupy Lieczyć wystawy: „Matematyka na znaczkach
go”. Dr hab. Jan Koroński, prof. PK wygłopocztowych” w Bibliotece Jagiellońskiej,
sił w ramach sesji „Zastosowania” referat
„Formy i liczby” w Galerii ASP, a także „Formy
pt. „Krakowska szkoła równań różniczkoi liczby” w Galerii „Pryzmat” [o wystawach
wych”. Dr Artur Piękosz przedstawił referat
pisaliśmy w poprzednim numerze „Naszej
„Pewne topologie w prostym języku” w sePolitechniki” — przyp. red.], „Polska nauka
sji „Podstawy matematyki, teoria mnogości
w dwudziestoleciu międzywojennym” oraz
i topologia ogólna”. Z referatem „On the
„MAPA 17. Matematyka Artystycznie PapieDavenport constant” (sesja „Teoria liczb”)
rem Abstrahowana” Galicyjskiej Grupy Origawystąpił dr Maciej Zakarczemny, który jako
mi. Odbyła się też wystawa upamiętniająca
współautor — wraz z mgr Agnieszką Kozzałożycieli Polskiego Towarzystwa Matemadębą z UJ i dr. Andrzejem Tomskim z UŚ —
tycznego (na AGH). Na terenie III kampusu
uczestniczył w prezentacji referatu „Jak
modelować ekspresję genów” podczas sesji
W przerwie obrad
„Zastosowania”. Ponadto w pracach organizacyjnych zjazdu ze strony PK udział brali
dr Mariusz Jużyniec i dr Magdalena Grzech,
która wraz z Agnieszką Dudek z UJ była odpowiedzialna za promocję i przygotowanie
materiałów konferencyjnych.
Obradom zjazdu towarzyszył wyjątkowo bogaty program kulturalny. W dniu poprzedzającym oficjalną inaugurację zjazdu
w Bibliotece Jagiellońskiej można było zapoznać się z wystawą „Szyfry, kody, cyfry”,
a w Collegium Maius UJ — z wystawą „Machinae Calculatoriae” poświęconą historii
maszyn liczących. Natomiast w kinie „Kijów” odbył się prapremierowy pokaz filmu
Wiesława Saniewskiego „Banach. Między
duchem a materią”.
Następnego dnia w Auditorium
Maximum UJ udostępniono wystawy:
„O matematyce i matematykach w 100-lecie
Polskiego Towarzystwa Matematycznego”,
„Założyciele Towarzystwa Matematycznego w Krakowie i działalność PTM do 1936 r.”,
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UJ pokazano też mural „Alegoria matematyki i informatyki” autorstwa Ryszarda Paprockiego. W kinie „Kijów” odbył się koncert Boba
Jazz Band, a na Zamku Królewskim w Niepołomicach recital Jacka Wójcickiego.
W ostatnim dniu zjazdu w Panteonie
Narodowym w kościele Świętych Piotra i Pawła uhonorowano polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Wydarzeniem był koncert fortepianowy Pera
Enflo — szwedzkiego matematyka, specjalisty w zakresie analizy funkcjonalnej, a jednocześnie znakomitego pianisty. Dodajmy,
że Per Enflo ma miłe wspomnienia z Polski.
Prawie pół wieku temu przyjechał do Warszawy, by przedstawić rozwiązanie jednego
z problemów zapisanych przez lwowskich
matematyków w słynnej „Księdze Szkockiej”.
Autor problemu, Stanisław Mazur, obiecał za
rozwiązanie… żywą gęś i w 1972 r. osobiście
wręczył Perowi Enflo taką właśnie nagrodę.
Zjazd zorganizowało Polskie Towarzystwo Matematyczne wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ, a do
grona współorganizatorów należał Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej.
Zjazd objęty był patronatem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zdjęcia: Aleksandra Dudziak
Dr hab. Jan Koroński, prof. PK jest pracownikiem Katedry Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK.
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I Międzynarodowa Konferencja na temat Środowiskowego i Astronomicznego
Zanieczyszczenia Świetlnego EALPO 2019

Nocne światła szkodzą naturze
TOMASZ ŚCIĘŻOR

Problemowi zanieczyszczenia środowiska
światłem sztucznym, zarówno w aspekcie
środowiskowym, jak też astronomicznym,
poświęcono konferencję EALPO 2019 (Environmental and Astronomical Light Pollution), zorganizowaną w dniach 20–21 września na Politechnice Krakowskiej. Celem
spotkania było przedstawienie problemu
zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów
minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.
Wykład inauguracyjny na temat wpływu
sztucznego oświetlenia na zwierzęta nocne
wygłosił prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn
z PAN. W swoim wystąpieniu mówca wskazał na ambiwalencję sztucznego oświetlenia
nocnego w życiu nietoperzy. Oświetlenie to
w okresie letnim ułatwia zdobywanie pożywienia, jednak w okresie zimowym zakłóca
warunki hibernacji.
Pierwsza sesja konferencji poświęcona
była zagadnieniom teoretycznym zanieczyszczenia świetlnego oraz jego aspektom
ekonomicznym. Miroslav Kocifaj (ICA, Slovak
Academy of Sciences) mówił o podstawach
teorii łuny świetlnej, opisując model rozproszenia światła w atmosferze i porównując
go z danymi pomiarowymi. Kai Pong Tong
(Eötvös Loránd University, Węgry) przedstawił analizę nocnych zdjęć satelitarnych
powierzchni Ziemi, rozpatrując dystrybucję
kątową emisji świetlnej z naziemnych źródeł
światła. Symulacje oraz eksperymentalną weryfikację wpływu zmian albedo powierzchni
Ziemi na jasność nocnego nieba zaprezentował Stefan Wallner (University of Vienna,
Austria). Grzegorz Iwanicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska) przedstawił wpływ zakładanych coraz częściej parków ciemnego nieba na rozwój ekonomiczny
przylegających do nich obszarów.
Podczas drugiej sesji skupiono się na
ochronie ciemnego nieba. Sylwester Kołomański (Uniwersytet Wrocławski) zaprezentował system automatycznych stacji
pomiarowych zanieczyszczenia świetlnego
ALPS. Dajana Bjejalac (University of Novi Sad,
Nowy Sad, Serbia) opisała swoje badania ankietowe prowadzone wśród ludności dużego
miasta, związane z uciążliwością sztucznego oświetlenia w nocy. Agata Łopuszyńska
(Politechnika Wrocławska) przeanalizowała
systemy oświetleniowe osiedli wrocławskich
pod kątem problematyki zanieczyszczenia
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Bronisław Wołoszyn wykładem o wpływie
nocnego oświetlenia na życie nietoperzy
otworzył konferencję. Fot.: Jan Zych

świetlnego. Projekt mający na celu uświadomienie mieszkańcom różnych regionów
Polski zagrożeń związanych z nieprawidłowym oświetleniem oraz propagujący rozwój
astroturystyki przedstawił ostatni w tej sesji
Wojciech Noga — reprezentujący partnera konferencji EALPO 2019, Stowarzyszenie
POLARIS-OPP z Sopotni Wielkiej (Polska).
W drugim dniu konferencji podjęto
problematykę zanieczyszczenia światłem
w astronomii, meteorologii i fizyce atmosfery. Zoltán Kolláth (Savaria University Centre, Szombathely, Węgry) wygłosił referat
na temat terenowych, „żywych” laboratoriów oświetleniowych, jakimi są węgierskie
parki gwiezdnego nieba, obejmujące
również tereny zamieszkane. Na obszarach
tych,
gdzie
dokonano
modernizacji
oświetlenia ulicznego, prowadzone są
zarówno standardowe pomiary wielkości
zanieczyszczenia świetlnego, jak również
biomonitoring. Prelegent zaprezentował
również nową metodę wykonywania map
łuny świetlnej nocnego nieba.
Drugi przedstawiciel Węgier, Kornél
Kolláth (Hungarian Meteorological Service,
Budapeszt), przedstawił analizy wpływu profili chmur oraz aerozoli na jasność nocnego
nieba. W sesji tej wystąpił też Tomasz Ściężor
z Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
PK, prezentując wstępne wyniki pomiarów
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jasności łuny świetlnej w centrum dużego
miasta. Pomiary wykonane zostały w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi. Mówca podkreślił wyraźną różnicę jakościową
i ilościową między „zimową” i „letnią” łuną
świetlną.
Czwarta sesja konferencji poświęcona
była biologicznym i medycznym aspektom zanieczyszczenia świetlnego. Krystyna
Skwarło-Sońta (Uniwersytet Warszawski)
wskazała na zagrożenia dla zdrowia wynikające z desynchronizacji rytmu dobowego człowieka z powodu pracy nocnej. Podobnemu
zagadnieniu, ryzyku związanemu z wpływem
oświetlenia nocnego na zdrowie i fizjologię
człowieka, poświęcona była prelekcja Michala Zemana (Comenius University in Bratislava,
Bratysława, Słowacja).
Z kolei Wojciech Jernajczyk (Instytut
Psychiatrii i Neurologii, Warszawa) zwrócił uwagę na wpływ światła niebieskiego,
pochodzącego m.in. z ekranów komputerów
czy telefonów, na rozwój somnambulizmu
u osób dorosłych. Anna Kołtun (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie) zwróciła uwagę zarówno
na pozytywne, jak i negatywne efekty oddziaływania sztucznego nocnego oświetlenia na
rośliny. Podobnej problematyce poświęcona
była prelekcja Justyny Ryniewicz (Uniwersytet
Warszawski), która omówiła wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zdolności reprodukcyjne
trzech gatunków roślin kwiatowych: orlika pospolitego, mydlnicy lekarskiej i kosmosa podwójnie pierzastego.
Ostatnia, piąta sesja poświęcona była
ochronie ciemnego nieba oraz zagadnieniom ekologicznym. Igor Kudzej (Vihorlat
Observatory,
Humenné,
Słowacja)
przedstawił historię, stan obecny i przyszłość
Parku Ciemnego Nieba Połoniny oraz omówił
perspektywy międzynarodowej współpracy w celu utworzenia wielkiego, transgranicznego parku ochrony ciemnego nieba
w Karpatach; parku, który oprócz walorów
ekologicznych i astroturystycznych pozwoli również badać naturalne nocne świecenie atmosfery. Dénes Száz (Eötvös Loránd
University, Szombathely, Węgry) opisał efekty ekologiczne sztucznego oświetlenia nocnego mostów na zachowanie chronionego
gatunku jętki, rybojadki dziewicy. Okazuje
się, że w konsekwencji zarówno bezpośredniego oświetlenia przez światła uliczne, jak
też światła częściowo spolaryzowanego
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przez odbicie od nawierzchni asfaltowych,
w ciągu jednej nocy na jednym moście ginie
nawet kilka milionów osobników. Prelegent
przedstawił metodę zapobiegającą temu
zjawisku poprzez odpowiednie oświetlenie
powierzchni wody w pobliżu mostu.
Richárd Novák i István Gyarmathy
(Eszterházy Károly University, Eger, Węgry)
zaprezentowali działające na Węgrzech parki
ciemnego nieba Bükk i Hortobágy. Jako ostatnia prelegentka konferencji wystąpiła Maria
Zschorn (Technische Universität Dresden,
Drezno, Niemcy), która przedstawiła założenia
stosowane przy projektowaniu krajobrazowym, projektowaniu przestrzeni mieszkalnych oraz planowaniu przestrzennym, mające
na celu redukcję przedostawania się do otoczenia światła sztucznego.
Podczas konferencji odbyła się sesja posterowa. Uczestnicy spotkania udali się też

na sesję wyjazdową do obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Fort Skała”, gdzie zapoznali się z historią
obserwacji astronomicznych w Krakowie
i bieżącymi badaniami prowadzonymi przez
astronomów krakowskich.
Organizatorem konferencji ze strony środowiskowej był Wydział Inżynierii
Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki) Politechniki Krakowskiej, natomiast ze strony astronomicznej Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii. W wydarzeniu wzięło udział
52 uczestników, reprezentujących 29 jednostek naukowych, w tym 22 gości zagranicznych z 7 krajów (Austria, Japonia,
Niemcy, Polska, Słowacja, Serbia, Węgry).
Uczestników konferencji, w imieniu władz
uczelni, powitał prorektor prof. Tadeusz
Tatara, natomiast w imieniu Wydziału

Inżynierii Środowiska wystąpił prodziekan
dr inż. Jarosław Müller.
Konferencje EALPO w zamierzeniu mają
być międzynarodowym rozszerzeniem odbywających się corocznie od 2013 r. ogólnopolskich konferencji na temat zanieczyszczenia
świetlnego (OKZŚ). Planowane jest cykliczne
naprzemienne organizowanie konferencji
EALPO i OKZŚ, w cyklu dwuletnim.

Dr hab. Tomasz Ściężor jest kierownikiem Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego
w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Energetyki PK. Był przewodniczącym komitetu
organizacyjnego konferencji EALPO 2019.
Tytuł pochodzi od redakcji.

Kosmiczny rekonesans w Tuluzie
Krakowski Park Technologiczny zorganizował wyjazd studyjny do Tuluzy — kosmicznej stolicy Europy. W dniach 17–21 września
2019 r. osoby związane z krakowskim sektorem
kosmicznym wzięły udział w serii spotkań z firmami i organizacjami wspierającymi program
kosmiczny we Francji. W wyjeździe uczestniczył
pracownik Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK mgr inż. Paweł
Kisielewicz.
Program pobytu w Tuluzie był bogaty.
Na liście spotkań znalazła się francuska organizacja rządowa odpowiedzialna za badania kosmiczne Centre National d’Études
Spatiales (CNES), a także Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
(ISAE-SUPAERO), światowy lider w szkolnictwie wyższym, kształcący w zakresie
inżynierii lotniczej i kosmicznej. Większość
rozmów toczono jednak z przedstawicielami firm zaangażowanych w kosmiczny
biznes.
Jedną z tych firm była grupa New Space
Factory, powołana w marcu 2018 r. przez
Toulouse Aerospace. Grupa skupia szereg
francuskich małych i średnich przedsiębiorstw, mających doświadczenie w sektorze
kosmicznym. CS-RUS i CS działają w wielu
głównych dziedzinach gospodarki, z obronnością i energetyką włącznie, w tym też
w sektorze kosmicznym. CLS-KINEIS wprowadza pierwszą europejską konstelację
nanosatelitów.
Uczestnicy wyjazdu studyjnego rozmawiali też z przedstawicielami Hemerii (wytwarza systemy dla przemysłu kosmicznego) oraz ESSP (świadczenie usług w zakresie
nawigacji satelitarnej), a także firmy Airbus
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i Airbus & Defence. Pobyt w Tuluzie zakończyła wizyta w Cité de l’espace — ośrodku
popularyzacji nauki, związanym z techniką
kosmiczną, gdzie prezentowane są m.in.
pełnowymiarowe modele statków kosmicznych. Pobyt był finansowany ze środków
gminy miejskiej Kraków.

Paweł Kisielewicz jest koordynatorem
projektu BalticSatApps, mającego przyspieszyć wprowadzanie na rynki państw rejonu
Morza Bałtyckiego usług związanych z dostępem do danych satelitarnych i z ich przetwarzaniem.

(R.)

Przedstawiciele krakowskiego sektora kosmicznego przed budynkiem nazwanym
B612, czyli symbolem asteroidy, z której pochodził Mały Książę, bohater książki Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego. Fot.: Ze zbiorów P. Kisielewicza
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Konferencje KILiW PAN i KN PZITB mają długą tradycję

Wydział Inżynierii Lądowej PK organizatorem
65. naukowej konferencji w Krynicy
Konferencje krynickie cieszą się od kilkudziesięciu lat niesłabnącym zainteresowaniem środowiska naukowego. Organizowane pod auspicjami Komitetu Inżynierii
Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki
PZITB przyciągają specjalistów — naukowców i praktyków — w dziedzinie budownictwa. W spotkaniach, które odbywały
się od 15 do 20 września tego roku, wzięło
udział ponad 160 osób.
Konferencję zorganizowano już po raz
65., a zadania podjął się Wydział Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej. Obrady
zainaugurowano w Krynicy, ale poszczególne sesje naukowe odbywały się w pobliskiej Muszynie.
Gości zgromadzonych na uroczystym
otwarciu konferencji 15 września powitali
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan WIL PK, pełniący funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego
konferencji oraz prof. Kazimierz Furtak
— przewodniczący KILiW PAN i komitetu naukowego konferencji. Podczas
uroczystości głos zabrali również: rektor PK prof. Jan Kazior, przewodniczący
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. Zbigniew Kledyński, przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, przewodnicząca Komitetu Nauki PZITB dr hab. inż. Maria
Kaszyńska, prof. ZUT oraz prezes firmy
FAKRO — Ryszard Florek.
Miłą ceremonią towarzyszącą otwarciu
konferencji było wręczenie nagród i medali przyznanych przez PZITB. W gronie wyróżnionych znaleźli się pracownicy PK. Medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana,
przyznawany osobom o nienagannej postawie moralnej oraz wybitnym dorobku
naukowym w dziedzinie nauk inżynieryjno-budowlanych otrzymał prof. Jacek Śliwiński, były dziekan WIL PK i wieloletni dyrektor Instytutu Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych (obecnie: Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych). Laureatką
Nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej została
prodziekan WIL PK dr hab. inż. Agnieszka
Leśniak, prof. PK z Instytutu Zarządzania
w Budownictwie i Transporcie (obecnie:
Katedra Zarządzania w Budownictwie). Kapituła Nagrody uhonorowała jej naukowe
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osiągnięcia z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych.

*
Na konferencję złożyły się wystąpienia
dotyczące zagadnień ogólnych i poświęcone konkretnemu problemowi, uznanemu za wiodący. Zorganizowano również
sesję plakatową dla studentów, członków
uczelnianych kół naukowych i młodych naukowców, asystentów, słuchaczy studiów
doktoranckich.
W centrum uwagi uczestników konferencji postawiono w tym roku problem
cyfryzacji w budownictwie i architekturze. Autorzy 24 wystąpień (5 przygotowali
przedstawiciele firm sponsorujących) dotyczących tego problemu poruszyli m.in.
kwestie: obsługi baz danych i Big Data, grafiki komputerowej i wizualizacji 3D, projektowania parametrycznego i automatyzacji
w budownictwie. Część prelegentów skupiła się na zastosowaniu oprogramowania
Building Information Modeling (BIM) oraz
Geographic Information System (GIS) w budownictwie i w planowaniu przestrzennym.
Mówiono o znaczeniu druku 3D, skanerach
przestrzennych i internecie rzeczy (IoT).
W części ogólnej, w trakcie 17 sesji zostało zaprezentowanych 66 referatów, zakwalifikowanych przez komitet naukowy.
Przedmiotem zainteresowania prelegentów były problemy z zakresu: budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii
materiałów i przedsięwzięć budowlanych,
konstrukcji betonowych i metalowych,
mechaniki konstrukcji i materiałów oraz
budownictwa hydrotechnicznego.
W trakcie konferencji przeprowadzono
dwa konkursy dla młodych naukowców, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Również
w tej dziedzinie Politechnika Krakowska odniosła sukces. Pierwsze miejsce w konkursie
na najlepszy samodzielny referat młodego
naukowca zdobył bowiem pracownik Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowalnych
PK dr inż. Piotr Woźniczka za pracę pt. „Ocena
odporności ogniowej stalowej kratownicy
o dużej rozpiętości”. Drugie miejsce w tym
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konkursie przyznano dr. inż. Krzysztofowi
Nepelskiemu z Politechniki Lubelskiej (za
referat pt. „Analiza MES osiadania budynku wysokiego posadowionego na podłożu
lessowym”), a trzecie — mgr. inż. Michałowi
Piątkowskiemu z Politechniki Koszalińskiej
(za referat „Wpływ geometrii kratownicy
z imperfekcjami na obciążenie poprzecznego tężnika dachowego”). W konkursie na
najlepszy samodzielny poster młodego naukowca zwyciężyła para autorów — Rafał
Budziński i Katarzyna Sieńkowska z Politechniki Rzeszowskiej, na drugim miejscu znalazł
się Kamil Krzywiński z Politechniki Wrocławskiej, a na trzecim — Dawid Cichy z Politechniki Warszawskiej.
Zgodnie z tradycją w programie konferencji znalazły się także posiedzenia Komitetu Nauki PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych
oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
PAN. Po raz pierwszy w historii konferencji krynickich zorganizowano natomiast...
turniej bowlingu pomiędzy poszczególnymi sekcjami KILiW PAN. Zwyciężyła Sekcja
Inżynierii Materiałów Budowlanych przed
Sekcją Inżynierii Komunikacyjnej, Mostowej i Kolejowej oraz Sekcją Budownictwa
Geotechnicznego.
Plonem każdej konferencji krynickiej
są wartościowe publikacje — monografie,
a także artykuły na łamach czasopism takich,
jak: „Archives of Civil Engineering”, „Open
Engineering”, „Cement, Wapno, Beton”,
„Scientific Review Engineering and Environmental Sciences” i „Czasopismo Techniczne”.
Część z nich już się ukazała, pozostałych należy się spodziewać w przyszłym roku.

(R.)
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Z silniejszym akcentem na projekty badawczo-wdrożeniowe

Mentoring na PK będzie kontynuowany
Podsumowaniu pierwszego na Politechnice Krakowskiej programu mentorskiego
„Don’t stop, Go top!”, inicjatywy spółki
INTECH PK i Stowarzyszenia Wychowanków PK, poświęcone było spotkanie
26 września 2019 r. Odbyło się ono w siedzibie firmy ASTOR, prowadzonej przez
Stefana Życzkowskiego — jednego z mentorów programu, a także przewodniczącego Rady Uczelni PK.
Ideę, genezę i efekty programu mentorskiego, adresowanego do szczególnie
uzdolnionych studentów, przedstawiła
dyrektor programu „Don’t stop, Go top!”
Izabela Paluch. Podkreśliła, że w programach tego typu korzyść odnoszą nie
tylko studenci. Dla mentorów jest to też
cenne doświadczenie. W szczególności
liczy się możliwość poznania nowych
sposobów myślenia i działania, bowiem
każde kolejne pokolenie w nowy sposób
interpretuje rzeczywistość. Mentoring
sprzyja też rozbudowywaniu sieci kontaktów.
Gdy Izabela Paluch rozpoczynała działania w kierunku uruchomienia programu, w pierwszej kolejności zwróciła się
o wsparcie do osób wpisanych do „Złotej
Księgi Wychowanków PK” i była mile zaskoczona, z jak dużym pozytywnym odzewem się spotkała. Do udziału w programie zaprosiła też profesorów PK, uznane
autorytety w swoich dziedzinach, żeby

studenci mieli możliwość nawiązywania
kontaktów z osobami spoza swoich wydziałów.
Rozpoczęta w 2018 r. edycja programu
miała charakter pilotażowy. Pozytywne
efekty tej pierwszej edycji sprawiły, że program mentorski będzie na PK wprowadzony na stałe. Izabela Paluch zapowiedziała,
że nabór będzie prowadzony przez cały
rok akademicki (w innych programach
tego typu obowiązuje zasada zapisów do
określonego terminu). Poszerzone zostanie też grono mentorów, a studenci, którzy
już uczestniczyli w programie mentorskim,
będą mogli kontynuować swój udział z tym
samym lub z nowym mentorem. Silniejszy akcent zostanie położony na projekty
badawczo-wdrożeniowe, ze szczególnym
naciskiem na wdrożenia.
Jednym z mentorów programu pilotażowego był dr hab. inż. Zbigniew Latała,
prof. PK, kierujący Pracownią Inżynierii
Wzornictwa Przemysłowego PK. Podczas
spotkania przedstawił efekty udziału
w programie studentów IV roku inżynierii wzornictwa przemysłowego Katarzyny Kozub i Michała Swata, którzy zajęli
odpowiednio pierwsze i drugie miejsce
w konkursie na projekt butelki do soków
i wód mineralnych, zorganizowanym
przez firmę CP Glass i Pracownię IWP. Katarzyna Kozub i Michał Swat opowiedzieli
o swoich osiągnięciach, m.in. o wspólnym

Uczestnicy spotkania, pierwszy z lewej jego gospodarz, Stefan Życzkowski. Fot.: Jan Zych

projekcie koncepcyjnym karoserii powstającego na PK pojazdu elektrycznego
„Formuły Student”. Okazało się, że Katarzyna Kozub jest również uzdolniona muzycznie: śpiewa w Akademickim Chórze
PK „Cantata”.
Drugim z mentorów programu „Don’t
stop, Go top!”, zabierających głos podczas
wrześniowego spotkania, była Małgorzata Ciesielska, laureatka „Złotej Księgi
Wychowanków PK”, związana z Centrum
Transferu i Technologii PK. W wystąpieniu
zatytułowanym „Inżynieria według blondynki” przedstawiła swoją receptę na sukces. Pokazała, jak od niezrealizowanego
młodzieńczego marzenia zostania marynarzem doszła do statusu cenionego inżyniera i specjalisty z dwudziestoletnim stażem w korporacjach międzynarodowych
i kontraktami zawartymi na sumę ponad
miliarda euro. Małgorzata Ciesielska podkreślała, że wiedzę, która przyniosła jej sukcesy, zdobywała w trakcie pracy, a bardzo
ważne było to, że pokochała swoją pracę
zawodową.
Stefan Życzkowski rozpoczął dość
nietypowo od problemu… wyboru systemu wyborczego. W prosty sposób,
na przykładzie głosowania uczniów na
przewodniczącego klasy, pokazał, jak
bardzo wynik wyborów jest uzależniony od przyjętego systemu wyborczego.
Zasadnicza część wystąpienia prezesa
firmy ASTOR dotyczyła istoty przemysłu
4.0. Mówca przedstawił rozliczne korzyści płynące z korzystania z technologii
należących do przemysłu 4.0 i dodał, że
generuje on gigantyczne zyski. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć w akcji urządzenia zgromadzone na wystawie
robotów, mieszczącej się w siedzibie firmy ASTOR.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz PK — rektor prof. Jan Kazior,
prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek,
prof. PK i dyrektor administracyjny Lidia
Ponanta. Obecny był prorektor prof. Tadeusz Tatara, który w programie „Don’t stop,
Go top!” uczestniczył jako ekspert. Osoby,
które ukończyły program, otrzymały dyplomy.

(ps)
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Alternatywna forma nauczania pozwala studentom łączyć w trakcie zajęć
wysiłek intelektualny z aktywnością fizyczną

Angielski w ruchu,
czyli English in movement
KINGA ŚNIADEK

Ruch to oznaka życia. Nasza planeta Ziemia
krąży dookoła Słońca, fale oceanów nieustannie przemieszczają masy wody, wiatr
porusza liście drzew, a w powietrzu wirują
pyłki roślin. Podobnie świat ożywiony jest
w ciągłej akcji: poczynając od drobnych
owadów i kończąc na zwierzętach. Nie
inaczej jest z ludźmi, a wielką metaforę ruchu da się zastosować do tak praktycznych
działań jak nauka języka angielskiego. Wieloletnie doświadczenie lektora pokazuje,
jak ważną rolę odgrywa fizyczna kondycja
uczniów w procesie dydaktycznym. Jeśli organizm jest wypoczęty, płuca są dotlenione
i student jest zmotywowany do nauki języka, to nauczanie przynosi efekty. Jednak natłok uniwersyteckich zajęć i ogrom materiału do przyswojenia powodują, że studenci
już na początku lekcji angielskiego są często
zmęczeni lub spięci, a kolejna godzina siedzenia w ławce jawi im się raczej jako niemiły obowiązek, a nie radość z nauki.
Opisanym sytuacjom mogą zaradzić
nowe metody dydaktyczne, łączące wysiłek umysłowy studentów z ich aktywnością fizyczną podczas lekcji. Chodzi
zazwyczaj o proste ćwiczenia ruchowe:
zginanie kolan, zamachy rękami czy rozciąganie mięśni grzbietu. Próbowałam
łączyć ćwiczenia wyzwalające aktywność ruchową z praktyczną nauką języka w grupie. W przypadku nauki tzw.
rzeczowników zbiorowych rywalizacja
studentów podzielonych na dwie grupy
polegała na tym, że po odczytaniu pierwszej części wyrazu należało odgadnąć całe
złożenie. Wygrywała ta drużyna, której
przedstawiciel pierwszy dobiegł do tablicy i napisał część brakującej frazy. W sposób naturalny tak przeprowadzona lekcja
zmuszała do ruchu uczestników. Innym
razem studenci szukali karteczek ze słówkami do gry, ukrytych w sali wykładowej.
Zawiniątka papieru mogły znajdować się
wszędzie i należało zaglądać pod krzesła,
naciągać mięśnie i sięgać na półki.
W końcu nadszedł moment, aby
spontanicznie stosowanym przeze mnie
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metodom dydaktycznym nadać ryt bardziej naukowy i usystematyzować je. Zaczęłam o tym rozmawiać z ekspertami od
ruchu z Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej (CSiR) i tak powstał
projekt zajęć o nazwie „English in movement” — „angielski w ruchu”. Wspólnie
z wykładowcami wychowania fizycznego
CSiR — dr. Andrzejem Bahrem i mgr Martą
Tomczyk opracowaliśmy autorski plan zajęć, a następnie przetestowaliśmy go ze studentami Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK. Ucząc języka angielskiego
i wykonując jednocześnie ćwiczenia ruchowe, przeprowadziliśmy lekcje w sali gimnastycznej. Pomiar reakcji fizjologiczno-biochemicznych organizmów studentów
był prowadzony za pomocą specjalistycznego urządzenia. Chodziło o naukowe zrozumienie mechanizmów umożliwiających
lepsze przyswojenie wiedzy.
Lekcja rozpoczęła się od pięciominutowej rozgrzewki prowadzonej przez
Martę Tomczyk, w jej trakcie można było
rozciągnąć mięśnie i rozgrzać ciało. Kolejnym punktem była powtórka materiału z wcześniejszych zajęć (revision on the
move): studenci szukali ukrytych karteczek
ze słówkami do rozwiązania zadań, wspinając się po drabinkach, wykonując skłony
i utrzymując przy tym stabilną pozycję ciała oraz dbając o równowagę. Każde nowe
zadanie poprzedzone było intensywną
rozgrzewką, aby ponownie dotlenić mózg
i rozluźnić mięśnie. Po rozgrzewce studenci
wykonywali kolejne zadania: czytali ze zrozumieniem tekst (reading comprehension),
spacerując po sali, przyswajali wiedzę, kołysząc się na piłkach gimnastycznych. Inne
zadanie polegało na turlaniu piłki: osoba,
która wyrzucała piłkę, wypowiadała pierwszą sylabę słowa w języku angielskim, a odbiorca piłki musiał odgadnąć pełny wyraz.
Zajęcia kończyły się „uspokojeniem” tętna
i wyciszeniem pracy organizmu. Każdy
uczeń otrzymał w formie wykresów analizę fizykochemicznej aktywności swojego
organizmu.
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W eksperymencie, oprócz ustaleń
stricte naukowych, ważne były opinie
samych studentów o nowatorskim sposobie prowadzenia lekcji. Uczniowie pozytywnie odnieśli się do zajęć. W ankietach
napisali, że taka praca bardzo angażuje,
a przy okazji pozwala sprawdzić aktywność własnego organizmu. „Ogółem, to
dobra alternatywa dla zwykłych zajęć
w ławkach” — napisał jeden ze studentów, a inny, że „poczuł się jak za dawnych
dobrych lat, jak na terapii antystresowej”.
W kolejnej ankiecie napisano, że „nowa,
innowacyjna metoda nauki języka to rozwojowe zajęcia. Połączenie ćwiczeń i nauki to bardzo dobry pomysł”. Nieliczne
tylko osoby podeszły sceptycznie do nowej formuły zajęć i napisały w ankiecie, że
preferują tradycyjne metody nauki języka.
Z opinii studentów wynika, że zajęcia
bardzo im się podobały. Dla mnie, lektora
z kilkuletnim stażem, także były „orzeźwiającą zmianą” w codziennym procesie
dydaktycznym. Nie inaczej sprawa się ma
z pracownikami CSiR. Jednak „English in
movement” wymaga dalszej pracy i udoskonalania. Zaobserwowaliśmy kilka rzeczy, które można zmienić. I tak na przykład
bardziej efektywna byłaby praca w mniejszych grupach. Warto byłoby zmniejszyć
lub zwiększyć tempo niektórych ćwiczeń,
a studenci powinni powtarzać za osobą
prowadzącą rozgrzewkę komendy w języku angielskim. „Angielski w ruchu” udowodnił, że akademickie nauczanie języka
może być procesem niezwykle dynamicznym, a połączenie ruchu z wysiłkiem intelektualnym daje lepsze efekty aniżeli zajęcia statyczne. Studenci lubią takie metody
pracy. Kiedy widać uśmiech na ich twarzach, to wiadomo, że bardziej zaangażują
się w lekcję.

Mgr Kinga Śniadek jest wykładowcą języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.
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Zielono nam
Ukazała się książka „dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności”.
A także dla opisania fenomenu, którego na co dzień nie doceniamy
LESŁAW PETERS

K

rakÓw pełen zieleni?

A jednak. Jeśli na co
dzień dostrzegamy jedynie próby ogołacania
miasta z drzew i zamiany trawników na parkingi, warto sięgnąć po wydaną niedawno pracę Agaty
Zachariasz, by przekonać się, że w rzeczywistości Kraków… jest zielony.

W cieniu kombinatu
O Krakowie w pierwszej kolejności myślimy jako o dawnej stolicy i miejscu na
mapie kulturalnej kraju. Kraków to miasto zabytków, teatrów, galerii sztuki,
muzeów, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i wielu innych uczelni oraz
całego mnóstwa placówek naukowych.
Dla miłośników tradycji, folkloru jest
jeszcze lajkonik, emaus, konkurs szopek, hejnał mariacki i są obwarzanki.
Promowany przez wieki jako miasto
kultury, zwany niekiedy nawet stolicą
kulturalną Polski, oddalił się Kraków
w powszechnej świadomości Polaków
od natury. Swoje „trzy grosze” do wizerunku miasta dodały lata Polski Ludowej, wprowadzając na teren aglomeracji
krakowskiej wielki przemysł, głównie
pod postacią kombinatu metalurgicznego. W tych warunkach rzadko mówiono
o walorach przyrodniczych Krakowa.
A przecież wędrując jego ulicami,
raz po raz natrafiamy na zieleń. Niezliczone trawniki, klomby, krzewy, drzewa, skwery, ogrody, parki, a nawet lasy
z Lasem Wolskim na czele — to ważny
element rzeczywistości miasta. Czyż
symbolem Krakowa nie są Błonia ― jedyna w swoim rodzaju łąka, wcinająca
się klinem w historyczną przestrzeń
miasta, dziś już sama uznawana za
obiekt historyczny?
W opracowaniu „Kierunki rozwoju
i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017–2030” (Kraków, 2016)
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Michał Mydłowski pisze, że Kraków, będąc drugim po Warszawie największym
miastem Polski (zarówno pod względem
liczby mieszkańców, jak i powierzchni),
na tle innych największych miast, czyli
Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania, wyróżnia się właśnie różnorodnymi
walorami przyrodniczymi. Jako źródło
tej różnorodności Mydłowski wskazuje
m.in. położenie biogeograficzne miasta
— na styku nizin, wyżyn i pogórza —
oraz ukształtowanie terenu.
Dlaczego więc z trudem postrzegamy Kraków przez pryzmat jego zieleni?
Być może dlatego, że krakowska zieleń
porusza umysły i wzbudza dyskusje
zwykle dopiero wtedy, gdy coś jej zagraża lub jakaś jej cząstka znika z pejzażu miejskiego. Ten sposób myślenia
kształtuje wizerunek miasta jako strefy
nieprzyjaznej dla zieleni, wymagającej nieustannej walki o każdy skrawek
trawnika, o każde drzewo.

Planty — krakowski fenomen
Na co dzień nie mówi się o bogactwie
zieleni występującej w Krakowie. To
prawda, że w ścisłym centrum miasta,
w Rynku Głównym i w sieci rozchodzących się od niego wąskich ulic o średniowiecznym rodowodzie zieleń pojawia się zaledwie symbolicznie. Ale gdy
tylko opuścimy ten specyficzny obszar,
trafiamy na bardzo bujnie zadrzewiony
pierścień Plant — jedyny w swoim rodzaju publiczny park miejski.
Jak powszechnie wiadomo, Planty
powstały w miejscu wyburzonych murów obronnych Krakowa. Za kilka lat
będziemy mogli świętować dwusetlecie założenia tej zielonej ikony miasta.
W XIX wieku Planty oferowały mieszkańcom wiele atrakcji. Znajdowały się
tu: kawiarnie, estrady, żeliwna altana
„dla muzyki”, kioski lub budki z wodą
sodową, a nawet plac zabaw dla dzieci.

Wszystko to podnosiło prestiż miejsca.
Szczególnie wiele krakowskie Plantacje,
jak niegdyś o nich mówiono, zawdzięczają Bolesławowi Małeckiemu, który
opiekował się nimi przez ponad trzydzieści lat, przekształcając teren w piękny ogród.
Planty krakowskie doczekały się
bardzo bogatej literatury. Można o nich
przeczytać w wielu publikacjach, zarówno historycznych, jak i ogłoszonych
całkiem niedawno. Wiele wydawnictw
poświęcono też innym wybranym krakowskim terenom zielonym, np. parkom miejskim, ogrodom klasztornym
i rezydencjalnym czy zieleni przyfortecznej. Brakowało natomiast pracy scalającej wiedzę o krakowskich obszarach
zielonych, ukazującej w sposób kompleksowy ogromne bogactwo, którym
dysponujemy.
Dokonała tego teraz Agata Zachariasz, publikując książkę „Zielony
Kraków — dla przyjemności i pożytku
Szanownej Publiczności” — dzieło podsumowujące, jak zaznacza sama autorka, ponad trzydzieści lat jej pracy
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rozwoju jako stolicy, zapanowała moda
na kompozycje ogrodowe w stylu włoskim. Barok, który nadszedł już po utracie funkcji stołecznych, nie zaznaczył
już tak mocno swoich wpływów w sztuce ogrodowej Krakowa. Pojawienie się
i rozwój parków publicznych to z kolei
wiek XIX.
Najstarsze zachowane w Krakowie
ogrody o pochodzeniu średniowiecznym należą do zespołów klasztornych.
Agata Zachariasz wymienia przykładowo oo. Franciszkanów i ss. Klaryski
w centrum oraz położone niegdyś z dala
od miasta (dziś już w jego granicach)
klasztory oo. Benedyktynów w Tyńcu
czy oo. Cystersów w Mogile. Ogrody,
a nawet ogródki, funkcjonowały przy
królewskiej rezydencji na Wawelu.
Obelisk upamiętniający Floriana Straszewskiego, jednego z twórców Plant, dzieło Edwarda
Stechlika, odsłonięte w 1875 r.

naukowej. Wyjaśnijmy od razu nietypowy podtytuł publikacji. Słowa „dla
przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności” autorka zaczerpnęła z szyldu,
widniejącego na bramie prowadzącej
do parku Jordana. Książka ukazała się
nakładem Wydawnictwa Politechniki
Krakowskiej (Kraków, 2019).
Codzienne krakowskie „wojenki”
o zieleń, skądinąd ze wszech miar godne pochwały i szacunku, bo wyrażające
głęboką troskę mieszkańców o stan swego środowiska naturalnego, nie powinny przesłaniać faktu, że w mieście dokonano ogromnej pracy nad stworzeniem
dużego zasobu obszarów zielonych
i praca ta jest cały czas kontynuowana. Uświadamia to właśnie publikacja
Agaty Zachariasz. Można w tej książce
znaleźć mnóstwo informacji, których
odszukanie w literaturze przedmiotu
kosztowałoby wiele czasu i zapewne nie
zawsze kończyłoby się powodzeniem.
Z tego względu „Zielony Kraków” to
niezwykle cenne kompendium wiedzy
na temat krakowskiej zieleni, książka
o walorach niemal encyklopedycznych.

wprowadził ją na zieloną ścieżkę architektury krajobrazu w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej. „Dzięki
Profesorowi historia ogrodów i problemy ich rewaloryzacji stały się moją pasją” ― deklaruje autorka.
W swej książce Agata Zachariasz
nie tylko dokonała szczegółowego
przeglądu terenów zielonych miasta,
ale spojrzała na problem także z historycznego punktu widzenia. Zwróciła
uwagę, że w Krakowie znajdujemy pełny przegląd stylów ogrodowych — od
średniowiecznych po współczesne. Co
ciekawe, w sztuce ogrodowej dostrzec
można wyraźne echa dziejów miasta,
jego poszczególnych epok. W okresie
rozkwitu Krakowa, jego dynamicznego

Z biegiem wieków
Wraz z nadejściem renesansu do sztuki ogrodowej przenikać zaczęły wzory
włoskie, w czym niemałą rolę odegrali ogrodnicy sprowadzeni z samych
Włoch. Zaczęto postrzegać ogród jako
dzieło sztuki, a ich projektanci przestali
być anonimowi. Ryciny, przedstawiające efekty ich pracy, trafiły do książek.
Autorka przypomina, że w „Zwierciadle” Mikołaja Reja jest kalendarz prac
ogrodniczych i wizerunek ogrodu
dworskiego. Poetycki opis ogrodu i występujących w nim roślin Rej zawarł
w „Wizerunku własnym”.
Barok w sztuce ogrodowej zaowocował stylem francuskim. W krakowskich ogrodach tego okresu nadal jednak dawała znać o sobie forma ogrodu

Planty w pobliżu ulicy Szewskiej

Przegląd stylów ogrodowych
Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz,
prof. PK jest dyrektorem Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK. Od lat kontynuuje dzieło
wybitnego znawcy architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej prof. Janusza
Bogdanowskiego. Jak sama pisze, to on
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włoskiego o proweniencji renesansowej. Znamiona epoki odnaleźć można
w ogrodach oo. Kamedułów na Bielanach czy w ogrodzie księży Misjonarzy
na Stradomiu, lecz — jak stwierdza autorka ― nadal widoczne są tam wpływy włoskiego renesansu.
Wiek XVIII przyniósł przełom
w projektowaniu ogrodów, dokonany
w Anglii. Nowy styl wychwalał ks. Wacław Sierakowski w wydanym u schyłku
wieku w Krakowie poradniku „Postać
ogrodów” ― pierwszym dziele poświęconym tej tematyce w języku polskim.
Z tego okresu szczególnie zapisał się
założony w 1783 r. ogród botaniczny
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następne
stulecie, to ― jak już wspomniano ―
powstawanie i rozwój parków publicznych z Plantami na czele.
Ta część pracy Agaty Zachariasz
uświadamia, jak długą tradycję ma
w Krakowie zieleń pielęgnowana przez
człowieka i przez jakie etapy rozwoju
przechodziła.

Upiększanie Krakowa
Główną część książki „Zielony Kraków” wypełnia charakterystyka rozwoju i stanu dzisiejszego poszczególnych
założeń ogrodowych, parków i innych
obszarów zielonych miasta. To prawdziwy leksykon wiedzy o krakowskiej zieleni, tyle że ułożony nie alfabetycznie,
ale w porządku rzeczowym. Mnóstwo
tu informacji o historii poszczególnych
obiektów, wzbogaconych zdjęciami,
nierzadko ukazującymi kolejne zmiany,
zachodzące w opisywanych miejscach.
Kolory parku na osiedlu II Pułku Lotniczego

Agata Zachariasz zwraca uwagę na
fakt, o czym łatwo zapominamy, że akcja upiększania miasta poprzez planowe
wprowadzanie do jego tkanki obszarów
zieleni, trwa w Krakowie już od ponad
dwustu lat. W ciągu tych dwu stuleci
ulicom nadawano charakter alejowy,
na miejscu murów obronnych założono
Planty, w miejscu wału kolei cyrkumwalacyjnej utworzono Aleje Trzech Wieszczów, a koryto starej Wisły zamieniono
na Planty Dietlowskie, by wspomnieć tutaj o najważniejszych przedsięwzięciach.
Na stronicach książki pojawia się
bogata galeria postaci zasłużonych dla
rozwoju krakowskich terenów zielonych.
Autorka pokazuje te osoby nie poprzez
suche dane biograficzne, ale w działaniu.
Cytuje np. historyczny tekst, opisujący
działalność Floriana Straszewskiego,
który bardzo gorliwie zajął się sprawą założenia Plant: „sam dozorował robotników, zachęcając ich to chętnym słowem,
to datkiem z własnej kieszeni płynącym,
to znów zajmował się niwelacją wspólnie
z zasłużonym koło plantacji geometrą
Pawłem Florkiewiczem, który pracował
z ofiarą czasu a bezinteresownie”.
W publikacji Agaty Zachariasz
nie mogło też zabraknąć informacji
o sąsiedztwie rezydencji królewskiej
w Łobzowie (gdzie dziś działają dwa
wydziały Politechniki Krakowskiej).
Ukształtowany tu w czasach renesansu ogród przyciągnął zainteresowanie
wielu badaczy. Jeden z nich uznał nawet
Łobzów za pierwszy ogród ozdobny.
Autorka „Zielonego Krakowa” przytacza wiele szczegółów z historii tego
miejsca, a załączone ilustracje pozwalają

Sadzawka w parku Krakowskim

się zorientować, jak duży i starannie
zaprojektowany był to ogród. Ten fragment książki wart jest polecenia osobom
interesującym się przeszłością obiektów
zajmowanych dziś przez naszą uczelnię.
Instytucje odpowiedzialne za planowanie, zakładanie i bieżącą pielęgnację
terenów zielonych działały w Krakowie
już w XIX wieku. Dziś jest to już rozbudowany system zarządzania poszczególnymi rodzajami zieleni miejskiej. Podejmowane prace zmierzają w kierunku
zwiększania powierzchni terenów zielonych, w tym zalesienia nadających się
do tego obszarów. O najnowszych działaniach w tej dziedzinie i planach na
następne lata autorka „Zielonego Krakowa” pisze obszernie w końcowych
fragmentach książki.

*
Bogato ilustrowana (także zdjęciami
wykonanymi przez autorkę), oparta na
ogromnej bazie źródłowej (bibliografia
obejmuje około 1000 pozycji!) praca Agaty Zachariasz jest pierwszą publikacją
tak szczegółowo i wszechstronnie ujmującą problem krakowskiej zieleni. Przynosi chlubę nie tylko samej autorce, która
wykonała gigantyczną pracę, ale także
Wydawnictwu PK jako edytorowi dzieła.
Książka zasługuje bowiem niewątpliwie
na miano jednej z najważniejszych publikacji o Krakowie ostatnich lat.

Zdjęcia: Jan Zych
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Przez Garbary do nowoczesnego Krakowa
Dla miasta ta dzielnica była swoistym motorem rozwoju
KRZYSZTOF PETRUS

Fragment panoramy Krakowa przedstawiający Garbary — z dzieła Georga Brauna i Fransa Hogenberga „Civitas orbis terrarum” (Kolonia,
1618 r.). Egzemplarz z Państwowych Zbiorów Sztuki — Zamku Królewskiego na Wawelu, nr. inwent. 3941

G

arbary,

zwane
też
przedmieściem
„przed
Bramą Szewską”, były
najstarszą i największą
z podkrakowskich jurydyk. Zajmowały obszar zachodniej części
dzisiejszego Śródmieścia Krakowa, pomiędzy obecnymi ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Łobzowską, alejami Słowackiego i Mickiewicza
oraz tyłami zabudowy północnej pierzei
ulicy Piłsudskiego (w okolicy ulicy Jabłonowskich). Dzieje tego przedmieścia są
niezwykle interesujące zarówno za sprawą dokonujących się tam nieprzerwanie
przez niemal siedemset lat przemian społecznych, politycznych, własnościowych,
socjalnych, prawnych i ekonomicznych,
jak i ze względu na cykl kilkukrotnych
transformacji urbanistycznych tej ważnej
części Krakowa.

Likwidacja miejskich murów
i założenie Plant
Na dziewiętnastowiecznej transformacji
urbanistycznej garbarskiego suburbium
znacząco zaważyło zburzenie miejskich
murów i założenie w ich miejscu „spacerów publicznych” — późniejszych Plant.
Całkowicie zrujnowane krakowskie
fortyfikacje z początkiem XIX wieku
przedstawiały opłakany widok. Ich
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niezwykle sugestywny obraz odmalował w swych wspomnieniach Ambroży
Grabowski, pisząc: „Jak wiadomo, Kraków był otoczony podwójnym murem
i obstawiony dookoła basztami. Przestrzeń zewnętrzna około murów, która
oddzielała miasto od przedmieść, była
to okolica niedostępna, zasypana górami śmieci, błota i rumowiska, wywożonemi z miasta i sypanemi bez ładu,
zarosła lasem ostów, pokrzyw, szaleju,
psiego mlecza, przerżnięta w różnym
kierunku bagnistymi i śmierdzącymi
ściekami nieczystości, spływającymi
z miasta, skąd rozchodził się nieznośny smród, osobliwie w czasie upałów
letnich, tak że tam trudno było zapuścić
kroki; a szczególniej też taką była strona
zachodnia”.
Z relacji kronikarza wynika ponadto, że w okolicy Bramy Wiślnej znajdował się „dosyć szeroki rów napełniony
plugastwem w stanie gęstej cieczy, który wyziewem swym zatruwał całą powierzchnię”, a „dalej ku furtce szewskiej
były jeszcze ślady dawnych fos, lecz te
już były śmieciami i gruzem murowym
prawie jak zasypane. Wzdłuż całej tej
przestrzeni rosły osty i chwasty”. Z kolei na odcinku między bramami Szewską a Sławkowską „wyraźniej widać
było dawne fosy, w których miejscami rosła trawa, i tam pasało się bydło.
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Prezentowany artykuł powstał na podstawie fragmentów pracy doktorskiej
„Garbary w latach 1850–1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian
urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego”, obronionej przez autora
na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Praca otrzymała nagrodę
w konkursie generalnego konserwatora
zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie
dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Ostatnio została też wyróżniona
jako najlepsza praca doktorska w konkursie organizowanym przy tegorocznej
edycji Nagród Miasta Krakowa.

W zimie zaś, gdy wody z jesiennych
ulew zamarzały, bywały tam wyborne
ślizgawki, gdzie szczególniej w niedziele popołudniu chłopcy od szewców,
krawców i inne uliczniki, w odwecie za
całotygodniową pokutę przy warsztatach ślizgali się i spuszczali z górek na
małych saneczkach do dawnych fos...”.
Swą relację Grabowski podsumowuje
słowami: „taki to był wówczas stan tej
przestrzeni, oddzielającej miasto od
przedmieść, który obrażał oczy, a smrodliwe wyziewy zarażające powietrze
były nieznośnymi dla nosa”.

www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY
a ostateczną zgodę uzyskano dopiero
pod koniec roku 1806.
Do prac wyburzeniowych przystąpiono na początku roku 1807, w pierwszej kolejności znosząc partie murów
oddzielających miasto od jego zachodnich suburbiów. Jeszcze w tym samym
roku zlikwidowano bramy: Wiślną,
Szewską i Sławkowską, a w ciągu kolejnych dwóch lat usunięto znaczną część
murów u wylotu ulicy św. Anny. Prace prowadzono chaotycznie, czego nie
omieszkał odnotować Grabowski, pisząc: „a porujnowawszy je [fortyfikacje]
nigdzie porządnie miejsca nie zarównano. W murach wyłamywano szczerby,
rozwalając je tylko kawałami, i można
było mniemać, że to są wyłomy przez
nieprzyjacielskie armaty zrobione...”.
Pomimo zmian administracyjnych
likwidację umocnień kontynuowano zarówno w latach 1810–1814, jak i za Rzeczpospolitej Krakowskiej. Równolegle
z pracami budowlanymi sporządzano
też plany regulacyjne i aktualizowano
projekty „spacerów publicznych” i sieci kanalizacyjnej. W roku 1816 opracowano plany przerzuconego nad dawną
fosą mostka łączącego ulicę św. Anny
z przedmieściem Piasek, w roku 1823 zatwierdzono plan regulacji obszaru pofortecznego między placem Szczepańskim a ulicą Jagiellońską, a rok później
projekt pierwszego „zielonego” odcinka
między wylotami ulic Szewskiej i Gołębiej. Około roku 1817 sytuację terenów
pofortyfikacyjnych nakreślono na tzw.
planie Meno Passecka, wykonanym
w niezwykle istotnym momencie — tuż
po rozebraniu murów, lecz przed związaną z założeniem Plant niwelacją fosy.
Zniesienie
umocUlica Garbarska z widokiem na kościół oo. Karmelitów; na nień pociągnęło za sobą
pierwszym planie rozebrany około 1897 r. budynek probostwa
św. Szczepana, za nim wieże kościelne z pierwotnymi, barokowy- konieczność modyfikami hełmami. W zbiorach ANKr., Zbiór Ikonograficzny, sygn.B-I-067 cji sąsiadujących z nimi
arterii. W roku 1809, po
zburzeniu Bramy Szewskiej i „otwarciu” miasta
od strony suburbium,
sporządzono plan połączenia ulicy Szewskiej
z obecną ulicą Karmelicką. W roku 1818 przystąpiono do przebudowy
drogi obwodowej między
obecnymi ulicami Łobzowską i Kapucyńską,
dotychczasowe wąskie
i zaniedbane „podwale”

W świetle przytoczonych słów nie
dziwi zatem fakt, że nierozwiązana
przez lata kwestia zdewastowanych
umocnień stała się dla okupujących
Kraków Austriaków problemem palącym. Zamysł zniesienia obwarowań
pojawił się zresztą już w pierwszych,
tworzonych u schyłku XVIII wieku koncepcjach rozwoju miasta, a konieczność
ich likwidacji uzasadniano względami
bezpieczeństwa, estetyki, higieny i troską o zdrowie mieszkańców.
Rozbiórka murów miała ponadto dostarczyć taniego materiału do budowy
oczekiwanego systemu kanalizacyjnego, podnoszono też argumenty związane z rozszerzeniem granic Krakowa —
jak pisze Danuta Rederowa: „Magistrat
podkreślał (…) korzyści, jakie miasto
uzyska przez otwarcie ulic i bezpośrednie połączenie z przedmieściami, co
przyczyni się do znacznego ożywienia
Krakowa”. Zniesienie średniowiecznej
bariery miało bowiem dać impuls do integracji miasta z dopiero co wcielonymi
pod jego zarząd suburbiami i, co za tym
idzie, stworzenia organizmu jeśli nie
jednolitego, to przynajmniej zwartego
i mocno wewnętrznie powiązanego.
Decyzję o usunięciu umocnień odwlekano jednak, czekając na ostateczne
stanowisko władz wojskowych co do
przyszłej militarnej roli miasta. W roku
1804, po uznaniu Krakowa przez Ministerstwo Wojny za miasto otwarte, cesarz zezwolił na zniesienie umocnień.
Do rozbiórki jednak nie przystąpiono
— związana z nadciągającym frontem
napoleońskim zmiana sytuacji politycznej spowodowała konieczność ponowienia rozmów z władzami wojskowymi,
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przekształcając w wygodną i ekskluzywną promenadę. Na kilka lat przed
założeniem Plant nową część obwodnicy
obsadzono drzewami — jak podaje Grabowski, w roku 1819 „od Kapucynów do
Górnych Młynów” zasadzono 171 topól.
Niemal równolegle z planem zniesienia fortyfikacji podjęto zamysł założenia w ich miejscu „przechadzek
publicznych” — zielonego pierścienia
obejmującego miasto. Pierwsze projekty opracowano jeszcze na początku
XIX wieku, jednak z przyczyn oczywistych realizację wstrzymano do czasu
ukończenia rozbiórki murów. Do planowania wrócono zatem w roku 1817, a prace ziemne i ogrodnicze przeprowadzono w latach 1822–1830. Nadzorował je
Feliks Radwański (wpierw ojciec, a następnie syn) i Florian Straszewski, a jako
pierwsze wykonano partie sąsiadujące
z terenem dawnej jurydyki — „ogród”
przy placu Szczepańskim oraz odcinek
między klasztorem oo. Reformatów
a wylotem ulicy Sławkowskiej.
Mimo problemów natury użytkowej
założenie „Plantacji” spotkało się z uznaniem ze strony mieszkańców miasta,
a dla urbanistycznej przyszłości dawnych
przedmieść miało znaczenie fundamentalne. Zniesienie fortyfikacji zlikwidowało bowiem fizyczną barierę między
miastem a suburbiami, umożliwiając integrację struktur przestrzennych, funkcjonujących dotychczas w znacznym stopniu niezależnie od siebie. Z kolei założenie
w miejscu murów spacerowej promenady
nie pozwoliło na bezpośrednie scalenie
wspomnianych organizmów, pozostawiając w tkance urbanistycznej czytelny
sygnał o ich historycznej odrębności.
Nie bez znaczenia pozostaje również
fakt, że powstanie Plant zaowocowało
pojawieniem się koncepcji krakowskiego
„Ringu” — obiegającej miasto ekskluzywnej esplanady, zabudowanej obiektami reprezentacyjnymi i prestiżowymi.
W drugiej połowie XIX wieku to właśnie
tam lokowali swe rezydencje bogaci obywatele Krakowa, a w kolejnych latach, po
zmianie charakteru „Ringu” na bardziej
monumentalny, wzdłuż Plant wznoszono reprezentacyjne wielkomiejskie
budowle użyteczności publicznej. Na
koniec warto przywołać też opinię Jacka
Purchli, który za największe osiągnięcie
urbanistyczne okresu Wolnego Miasta
uznał stworzenie z Plant i przyległej do
nich obwodnicy rdzenia formującego się
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przeniósł się na róg Ulicy Gołębiej, zkąd
szerząc się z niesłychaną szybkością ogarnął Ulice Gołębią, Wiślną, Bracką, Franciszkańską, Szeroką, Stolarską, Sgo Józefa
Pożar Krakowa
od strony południowej, Grodzką po obu
Pożar, jaki wybuchł w Krakowie w roku
stronach w długości od Ulicy Sgo Józefa do
1850, był z pewnością jedną z najwiękRynku głównego, Mały Rynek od strony
szych i jednocześnie ostatnią w tej skali
południowej, wreszcie Rynek główny
klęską żywiołową w dziejach miasta.
od strony południowo–wschodniej.
Wielu badaczy uznaje go za epizod przeTym sposobem zgorzało nieruchomości
łomowy, w symboliczny sposób otwiera163 Nº między któremi: Pałac Biskupa
jący nową epokę rozwoju. Jego dziejową
Krakowskiego oraz cztery kościoły, jako
rolę, jak i skalę zniszczeń, trafnie oszacoto Sgo Norberta, Franciszkanów, Domiwał Ambroży Grabowski, swą naoczną
nikanów, Bernardynek czyli Sgo Józefa,
relację rozpoczynając słowami: „Dzień
trzy ostatnie wraz z klasztorami do nich
okropny!... Dzień na zawsze pamiętnależącemi”.
ny w dziejach miasta Krakowa. D[nia]
Choć zarzewie pożaru powstało
18 Lipca r. 1850 w godzinie południowey,
na obszarze Piasku, to sama dzielnica
we czwartek, pożar gwałtowny zniszucierpiała w niewielkim stopniu. Jak
czył blisko połowę miasta Krakowa”.
podaje Juliusz Demel, spłonęły tam
Opisane przez Grabowskiego wybudynki: Antoniego i Joanny Gutdarzenia związane były ściśle z obszakowskich oraz Michała Bielaka (rerem dawnych Garbar. Pożar rozpoczął
alności nr 105 i 105 ½, obecnie Krupsię bowiem od niewinnie w pierwszej
nicza
21),
Jacka
Źródłowskiego
chwili
wyglądającego
zaprószenia
(realność nr 106, obecnie Dolnych Młyognia w Dolnych Młynach. W krótkim
nów 3), „sukcesorów Hermana i Tekli
czasie pożoga ogarnęła jednak budynki
Schugtów” (realność nr 124, obecnie
sąsiednie, wraz z wiatrem przenosząc
Garncarska 8 oraz narożnik Garncarsię szybko na obszar śródmieścia. Zaska 10 / Studencka 29), „sukcesorów
równo zasięg pożaru, jak i spowodoDomańskich” (realność nr 125, obecwane przez niego straty, były trudne do
nie Garncarska 6), Marianny Derpecwyobrażenia: spłonęło ponad sto sześćkiej [właśc. Derpowskiej] (realność
dziesiąt budynków, stanowiących około
nr 126, obecnie Garncarska 2 / Krupnidziesięć proc. miejskiego zasobu.
cza 30), Mateusza Rogowskiego (realność
Jak zapisano na pamiątkowej tablicy,
nr 127, obecnie Krupnicza 26), Wawwmurowanej w fasadę kamienicy Hetrzyńca i Łucji Brochowskich [właśc.
mańskiej w Rynku Głównym: „W dniu
Prochowskich] (real ność nr 128, obec18 lipca 1850r. o godzinie 1 z południa
nie niezabudowana działka między
powstał ogień w Młynach Rządowych
kamienicami Krupnicza 22 i 26), Jana
przy ulicy Krupniczej, którą w większej
i Agnieszki Szydłowskich (realność
połowie zniszczywszy, mocą wiatru
nr 129, obecnie Krupnicza 22), Tomasza
i Marianny Orzechowskich (rePlan pokazujący zasięg i skutki pożaru miasta w roku alność nr 130, obecnie Krupni1850, autorstwa M. Niewiarowskiego. W zbiorach
cza 20), a także gmach Dolnych
ANKr., Zbiory Kartograficzne, sygn. II-33
Młynów na posesji nr 112.
Niemal natychmiast rozpoczęta odbudowa przyniosła znaczące, choć krótkie, ożywienie
cywilnego ruchu budowlanego.
W wielu nieznacznie uszkodzonych domach przebudowywano fasady i pokrycia dachowe,
a w miejsce spalonych obiektów
wznoszono budowle o nierzadko
nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych, użytkowych
i estetycznych. Jak pisze Jacek
Purchla w książce „Jak powstał
nowoczesny Kraków”: „było to
właśnie w koncentryczno-promienistym
układzie centrum dzisiejszego Krakowa.
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możliwe głównie dzięki zgromadzeniu
na odbudowę pokaźnej ilości środków finansowych. Towarzystwa asekuracyjne
wypłaciły 31 000 złr., cesarz Franciszek
Józef I przesłał 30 000 złr., Komitet Pogorzeli zebrał sumę 200 000 złr., a władze
rządowe udzieliły miastu dogodnej pożyczki w wysokości 500 000 złr.”.
Intensywność prowadzonej odbudowy szybko znalazła odbicie w innych
dziedzinach życia. Zatrudnienie w sektorze budowlanym znacząco przekroczyło możliwości lokalnych fachowców,
import materiałów ożywił koniunkturę
w sektorze handlowym, a strata obiektów monumentalnych wzmogła zainteresowanie historią i problematyką
ochrony zabytków.
W celu zapobieżenia podobnym wypadkom uaktualniono zasady ochrony
przeciwpożarowej, w roku 1855 rozwinięte w zapisy „Ustawy Ogniowej”. Ze
względów prewencyjnych eliminowano
obiekty drewniane i w złym stanie technicznym, zmieniono technologię wznoszenia budynków i dbano o ich oddzielenie przeciwpożarowe, a na dawnych
przedmieściach zaczęto na szeroką skalę
stosować materiały niepalne: blachę, cement portlandzki, bitumy, łupek, cegłę
i dachówki.
Odbudowa była też pretekstem do
zmian w układzie urbanistycznym miasta, regulacji niektórych ulic i porządkowania zabudowy, a szerokie spektrum
przeprowadzonych prac zdaje się potwierdzać tezę Jacka Purchli, iż „właśnie
ten pożar jest dobrym punktem wyjścia
analizy ruchu budowlanego w Krakowie w 2. połowie XIX wieku”.

Zagospodarowanie terenów
fortecznych i budowa Alei
Trzech Wieszczów
Szybki rozwój techniki wojskowej
sprawił, że ukończone w roku 1866 fortyfikacje noyau już kilka lat później
straciły swoje walory obronne. Władze
wojskowe sprzeciwiały się jednak ich
zniesieniu i dopiero w drugiej połowie
lat osiemdziesiątych XIX wieku wyraziły niechętnie zgodę na przekazanie do
użytkowania niewielkiej części opasujących miasto umocnień. W roku 1887 koroną zachodniego odcinka wału poprowadzono tory łączące Kolej Północną ze
stacją w Bonarce, a powstały w ten sposób ośmiokilometrowy odcinek zaczęto
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Ulica Krupnicza w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku, z gmachem Dolnych
Młynów w tle. Parterowa zabudowa była
po 1868 r. systematycznie zastępowana
kamienicami. W zbiorach ANKr., Zbiór Fotograficzny, sygn. A III/331

nazywać koleją obwodową lub cyrkumwalacyjną.
Po obu stronach wału funkcjonowały równoległe do niego drogi forteczne, stanowiące drugą rokadę Twierdzy.
Zwano je drogami strategicznymi, wałowymi, podwałowymi, a niekiedy także
„ulicą Wałową”. 17 kwietnia 1890 roku
Rada Miejska nadała oficjalne nazwy
traktom po wewnętrznej stronie wału:
„ulicą Żabią” nazwano odcinek między
ulicami Czarnowiejską i ówczesną ulicą Wolską (obecnie Piłsudskiego), „ulicą
Michałowskiego” — część między ulicami Czarnowiejską i Karmelicką, a „ulicą
Kilińskiego” — odcinek między ulicami
Karmelicką i Długą. Przy arteriach tych,
od strony miasta, dość szybko zaczęły
powstawać nowe budynki, wśród których na uwagę zasługuje zespół okazałych kamienic czynszowych, wzniesionych w ostatniej ćwierci XIX wieku na
działkach między dzisiejszymi ulicami
Czarnowiejską i Lenartowicza.
Co najmniej od wczesnych lat dziewięćdziesiątych XIX wieku miasto,
początkowo bez większych sukcesów, starało się przejąć grunty leżące
wzdłuż austriackich umocnień. Ich nabycie umożliwiła wprawdzie ustawa
z 15 stycznia 1902 roku, lecz dopiero
w roku 1906 władze wojskowe wyraziły zgodę na przekazanie zachodniego
i północnego odcinka wałów i, w dalszej kolejności, na ich rozbiórkę.
Jednocześnie podjęto starania o likwidację torów kolei obwodowej — ostatecznie, po długich negocjacjach, 31 października 1912 roku Rada przyjęła uchwałę
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o zakupie niemal wszystkich związanych
z nią gruntów (z trzema wyjątkami) za
sumę 235 tys. koron „w celu otwarcia
zatwierdzonej przez Radę m. uchwałą
z dnia 20 grudnia 1911r. około 52 m. szerokiej ulicy obwodowej”.
Na dalsze losy terenów pofortecznych ogromny wpływ miały dwa istotne
wydarzenia — uchwalone 13 listopada
1909 roku rozszerzenie granic miasta
oraz wdrożenie, częściowe wprawdzie,
koncepcji urbanistycznych, wyłonionych
w konkursie na tzw. „Plan Wielkiego
Krakowa”. W konkursie tym zwyciężył
projekt Józefa Czajkowskiego, Władysława Ekielskiego, Tadeusza Stryjeńskiego, Ludwika Wojtyczki i Kazimierza
Wyczyńskiego, którzy w miejsce likwidowanych fortyfikacji zaproponowali
stworzenie szerokiego bulwaru obwodowego — drugiego Ringu, na zewnątrz
którego miały się znaleźć nowe dzielnice
mieszkalne, zakomponowane w zieleni
i doskonale skomunikowane z centrum.
I choć śmiały ten plan nie został zrealizowany z przyczyn ekonomicznych, to
wizja zwycięskiego zespołu znalazła
odbicie m.in. w projekcie Alei Trzech
Wieszczów — reprezentacyjnej esplanady pomiędzy Śródmieściem a rozwijającymi się właśnie terenami podmiejskimi.
W roku 1911, jeszcze przed oficjalnym
przejęciem przez miasto całości gruntów, zakończono plantowanie nasypów
i rozpoczęto realizację zielonego bulwaru, w późniejszych latach kilkakrotnie
redukowanego na rzecz przyległych
jezdni. W kolejnym roku Alejom nadano
obecne nazwy: 17 lipca 1912 roku Rada
Miejska uchwaliła przemianowanie poszerzonych ulic Żabiej i Michałowskiego
na aleję Adama Mickiewicza, a ulicy Kilińskiego na aleję Juliusza Słowackiego.
Badający historię tego założenia Aleksander Böhm i Krystyna Pawłowska
odnotowują, że do wybuchu II wojny
wnętrze bulwaru nie zostało w pełni
urządzone — wykonano wprawdzie
ścieżki i trawniki, a także zainstalowano ławki i lampy, nie zasadzono jednak
wysokich drzew, które pojawiły się tam
dopiero w okresie okupacji.
Splantowanie obwałowań i wykonanie w ich miejscu „zielonej obwodnicy”
miało analogiczny przebieg i niemal identyczny skutek jak dokonana niemal wiek
wcześniej likwidacja murów i założenie
Plant. Podobnie jak przed stu laty, przy
powstającej obwodnicy planowano także

realizację gmachów publicznych, eleganckich kamienic mieszkalnych i wypełnienie jej wnętrza zielenią nieomal parkową.
Niestety, w czasie burzenia fortyfikacji
ulice od strony miasta były już w znacznym stopniu zabudowane, projektowane
budynki musiano więc dostosować do
zastanego układu urbanistycznego. Mimo
tej niedogodności koncepcję wielkomiejskiego bulwaru udało się jednak wcielić
w życie — jak zaznaczyli w swej pracy
Böhm i Pawłowska, znalazły tam miejsce
„praca, mieszkanie, wypoczynek połączone z komunikacją w jednym paśmie,
starannie zaprojektowanym i niemal do
końca zrealizowanym”.
Budując Aleje, po raz drugi zniesiono także fizyczną barierę, oddzielającą
miasto i otaczające go przedmieścia.
Nowo powstała arteria przejęła funkcję
obwodnicy śródmieścia, a przecinające
ją ulice umożliwiły połączenie, przynajmniej pod względem komunikacyjnym,
śródmiejskich dzielnic z dynamicznie
rozwijającymi się gminami podmiejskimi. Jednocześnie realizacja szerokiego
bulwaru raz jeszcze zapobiegła scaleniu
i bezpośredniej integracji dwóch odrębnie rozwijających się układów przestrzennych, a pozostawione w tkance
urbanistycznej „zielone” pasmo do dnia
dzisiejszego pozwala na bezproblemową identyfikację zachodnich obrzeży
XIX-wiecznego Krakowa.

Przebudowa i rozbudowa alei Mickiewicza,
zdjęcie z archiwum „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, 1938 r. W zbiorach NAC,
sygn. 1-U-2537
Dr inż. Krzysztof Petrus jest absolwentem
Wydziału Architektury PK. Zatrudniony w 2011
r. na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA
PK, w działalności naukowej skupia się głównie na architekturze i urbanistyce przedmieść
Krakowa w XIX wieku. Prowadzi własne biuro
projektowe.
Tytuł i podtytuł pochodzą od redakcji.

Nasza Politechnika nr 11 (195) listopad 2019

29

KALEJDOSKOP

Z udziałem gwiazdy kortów sprzed lat — Magdaleny Grzybowskiej

Otwarcie Centrum Tenisowego PK
Cztery korty tenisowe z certyfikowaną nawierzchnią, to podstawowy atut nowego
obiektu sportowego, o który wzbogaciła
się ostatnio Politechnika Krakowska. 4 października 2019 r. nastąpiła inauguracja działalności Centrum Tenisowego, powstałego
na terenie kampusu uczelni w Czyżynach.
W otwarciu obiektu uczestniczyła czołowa
niegdyś polska tenisistka — Magdalena
Grzybowska.
Hala, w której znajdują się korty, to
nowoczesny obiekt o powierzchni ponad
3 tys. metrów kwadratowych, z zapleczem i antresolą widokową. Cztery pełnowymiarowe korty wyłożone zostały nawierzchnią akrylową typu Confosport,
certyfikowaną przez Międzynarodową
Federację Tenisową. Ten typ nawierzchni jest oficjalną nawierzchnią Polskiego
Związku Tenisowego i pozwala organizować zawody rangi mistrzowskiej. Na
podobnych kortach rozgrywane są największe turnieje świata, w tym Australian
Open, US Open, a także turnieje serii Masters. Nawierzchnia umożliwia grę szybką
lub średnio szybką. Jest odpowiednia
zarówno dla tenisistów zaawansowanych,
jak i dopiero uczących się gry.
— Politechnika Krakowska, oprócz troski
o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia, zawsze przywiązywała bardzo dużą
wagę do kultury fizycznej — powiedział
podczas uroczystości otwarcia nowego
obiektu rektor PK prof. Jan Kazior. Przypomniał, że w historii PK było wielu wybitnych sportowców, także olimpijczyków. Do
pracowników Centrum Sportu i Rekreacji
PK, z dyrektor Barbarą Grabacką-Pietruszką
na czele, oraz innych osób zaangażowanych w budowę hali, rektor skierował
Gwiazda uroczystości, Magdalena
Grzybowska w rozmowie z Jackiem Majką
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Moment oficjalnego otwarcia hali; wstęgę przecinają (od lewej): Barbara Mikołajczyk, Kazimierz Furtak, Jan Kazior, Dariusz Saletra i Barbara Grabacka-Pietruszka

podziękowania za wytrwałość w staraniach o wzniesienie obiektu.
Barbara Grabacka-Pietruszka przypomniała historię jego powstania. Podkreśliła
rolę byłego rektora PK, prof. Kazimierza Furtaka, który pomysł budowy Centrum Tenisowego zaakceptował i od samego początku
— jak to wyraziła dyrektor CSiR — kibicował
mu, a także wsparcie dla projektu udzielone
przez prof. Jana Kaziora po objęciu funkcji
rektora. Barbara Grabacka-Pietruszka zapowiedziała, że w czyżyńskiej hali wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym będą
organizowane turnieje rangi mistrzowskiej.
— Jestem pewna, że nowo powstałe Centrum
Tenisowe będzie dobrze służyć całej społeczności Politechniki Krakowskiej, dając możliwość promowania zdrowego stylu życia oraz
profesjonalnego szkolenia studentów PK w tenisie ziemnym oraz profesjonalnego szkolenia
dzieci i młodzieży w Krakowie i w Małopolsce
— powiedziała dyrektor CSiR.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: były rektor PK, przewodniczący
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
prof. Kazimierz Furtak, rektor PK prof. Jan
Kazior, wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Saletra, dyrektor Wydziału
Sportu w Urzędzie Miasta Krakowa Barbara Mikołajczyk i dyrektor CSiR Barbara
Grabacka-Pietruszka.
Zaproszenie do udziału w uroczystości
otwarcia Centrum Tenisowego PK przyjęła
Magdalena Grzybowska — zwyciężczyni juniorskiego turnieju Australian Open
w 1996 r., do 2007 r. najwyżej notowana
w rankingu WTA polska tenisistka, która
w swojej karierze zwyciężała z takimi zawodniczkami światowej klasy, jak: Venus
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Williams, Anke Huber, Jennifer Capriatti
i Conchita Martinez. Pierwszą wymianę
piłek w nowym obiekcie Magdalena Grzybowska wykonała wspólnie z rektorem
Janem Kaziorem. Uczestnicy uroczystości
mieli też okazję obejrzeć lekcję, którą gwiazda kortów sprzed lat poprowadziła wspólnie
z zawodniczkami z drużyny AZS Politechniki Krakowskiej — aktualnymi akademickimi
wicemistrzyniami Polski w tenisie ziemnym.
W otwarciu Centrum Tenisowego
PK wzięli udział: prorektor PK prof. Tadeusz
Tatara, były rektor PK prof. Józef Gawlik, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Jerzy
Sładek, kanclerz PK Leszek Bednarz, dyrektor
administracyjny PK Lidia Ponanta, kwestor
PK Małgorzata Kurowska, prezes AZS PK Dariusz Pyko, a także przedstawiciele instytucji
miasta i regionu, instytucji, które przyczyniły
się do powstania obiektu z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w Krakowie Małgorzatą Boryczko. Przybyłych gości
powitał i uroczystość poprowadził zastępca
dyrektora CSiR Jacek Majka.
Budowa Centrum Tenisowego trwała
czternaście miesięcy. Koszt inwestycji wyniósł 6,6 mln złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało obiekt sumą
1 mln złotych. Na co dzień z hali korzystać
będą studenci PK w ramach obowiązkowych i fakultatywnych zajęć wychowania
fizycznego oraz treningów sekcji tenisowej
AZS PK. W czasie wolnym od zajęć akademickich obiekt będzie udostępniany na
zasadach komercyjnych krakowskiemu
środowisku tenisowemu.

(ps, ms)
Zdjęcia: Piotr Gibas
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Politechnika Krakowska w mediach
„Eurostudent”
Październik 2019 r.
FORUM REKTORÓW: uczelnie
techniczne ramię w ramię
z biznesem
Dzięki współpracy uczelni technicznych z biznesem studenci już w czasie nauki mogą zapoznać się ze swoimi potencjalnymi pracodawcami, zdobyć bezcenne doświadczenie
i sprawdzić specyfikę pracy w dużej firmie. Korzyści z łączenia sił uczelni z firmami jest jednak
więcej. Mówią o nich rektorzy, w tym prof. Jan
Kazior — rektor Politechniki Krakowskiej (...):
— (...) Ta współpraca odbywa się na wielu polach — poprzez wspólne prowadzenie kierunków
studiów i specjalności, wspólne opracowywanie
programów kształcenia, programy stypendialne,
programy stażowe, konkursy finansowane przez
firmy, zaangażowanie pracodawców w wyposażenie naszych laboratoriów, działalność Rad
Pracodawców przy wydziałach uczelni (organów
doradczych współuczestniczących w tworzeniu
i modernizacji programów studiów itd.).

Małopolska.pl
3 października 2019 r.
Małopolska stawia na rozwój
i edukację
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego już wkrótce Politechnika Krakowska
wzbogaci się o trzy nowe laboratoria. To
wszystko w ramach projektu utworzenia Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, który
będzie realizowany na Wydziale Mechanicznym krakowskiej uczelni. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego w imieniu władz województwa umowę na realizację
tej inwestycji przekazał radny prof. Jan Tadeusz Duda. (...) W ramach projektu utworzenia Regionalnego Zespołu Akredytowanych
Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
powstaną trzy nowe laboratoria: Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW),
Laboratorium Badań Technoklimatycznych
i Maszyn Roboczych (LBTiMR) i Laboratorium
Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE).

ForumAkademickie.pl
11 października 2019 r.
Badaczka z UW zwyciężczynią
konkursu „Innowacja jest
Kobietą”. Nagroda specjalna
dla doktorantki PK
Dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką XI konkursu „Innowacja jest Kobietą” organizowa-
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nego przez Fundację Kobiety Nauki — Polska
Sieć Kobiet Nauki. (...) Jednocześnie Zarząd
Fundacji wraz ze sponsorem konkursu, spółką „Inventor”, zdecydował o przyznaniu
specjalnej nagrody dla zespołu Julii Radwan-Pragłowskiej, doktorantki z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej, za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych
o kontrolowanej biodegradowalności oraz
technologii ich otrzymywania. Wyróżniona
badaczka jest członkiem Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej PK. (...) W tym
roku otrzymała stypendium START Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Zdobyła też Polską
Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2019 w kategorii naukowiec przyszłości oraz główną
nagrodę w konkursie „Student-Wynalazca”.

„Gazeta Wyborcza”
18 października 2019 r.
Jutronauci. Jak wykorzystać
olej po smażeniu frytek?
Ekoinnowacje w kuchni
Zamiast wyrzucać zużyty olej spożywczy,
lepiej wykorzystać go ponownie. Jak? (...) —
Moja przygoda z poliuretanowymi piankami
termoizolacyjnymi rozpoczęła się ponad 10 lat
temu w zespole dr. hab. inż. Aleksandra Prociaka,
profesora Politechniki Krakowskiej. (...) — opowiada dr Kurańska, która na co dzień pracuje
w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej
PK. (...) Zużyty olej miał się stać użytecznym,
reaktywnym komponentem zastępującym
składniki z surowców petrochemicznych do
wytwarzania stosowanych w budownictwie
energooszczędnym pianek, którymi można zastępować na przykład styropian czy wełnę mineralną. Projekt przybrał nazwę „Eko2IZOPUR”
i szybko zyskał zainteresowanie jednostek naukowych w kraju i za granicą. Na jego wsparcie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłożyło
ponad milion złotych. (...) W ramach projektu
złożono już dwa wnioski patentowe, a wyniki
badań prezentowano na wielu konferencjach
naukowych, m.in. w Chinach i we Włoszech.
Projekt został już nagrodzony m.in. w Kalifornii,
gdzie startował w Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków Silicon Valley, jak również na
Tajwanie, gdzie zdobył honorowe wyróżnienie.
Nagradzana jest też sama dr Kurańska.

„Architektura-Murator”
22 października 2019 r.
Otwarcie Obiektu
Niemożliwego w Krakowie
Przed Wydziałem Architektury Politechniki
Krakowskiej stanął betonowy fotel, który od-

wołuje się do opowiadania „Nieśmiertelny”
Borgesa. Autorem Obiektu Niemożliwego
jest profesor Dariusz Kozłowski. Krakowska
instalacja jest drugim z trzech Obiektów
Niemożliwych realizowanych w ramach jubileuszu 25-lecia „Architektury-Muratora”. (...)
Uroczyste otwarcie Obiektu Niemożliwego
odbyło się 18 października.

„Dziennik Polski”
29 października 2019 r.
Prof. Alberto Molinari
doctorem honoris causa
Politechniki Krakowskiej
Senat Politechniki Krakowskiej uhonorował
prof. Molinariego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. 35-letnia aktywność
badawcza włoskiego naukowca w zakresie
inżynierii materiałowej zaowocowała ponad
500 publikacjami w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. — Wniósł ogromny
wkład w rozwój światowej nauki o materiałach,
szczególnie w rozwój niskostopowych spiekanych materiałów konstrukcyjnych oraz opracowanie metodologii optymalizacji kluczowych procesów technologicznych w przemyśle
metalurgii proszków — podkreślił w laudacji
rektor PK prof. Jan Kazior. (...) Od kilkudziesięciu lat prof. Alberto Molinari współpracuje z Wydziałem Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej, a owocem tej współpracy są
m.in. wspólne publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz staże,
jakie pracownicy PK odbywają na Uniwersytecie w Trydencie.

4 listopada 2019 r.
Ekspert w dziedzinie
krajobrazu kulturowego
ze złotym medalem
Profesor Politechniki Krakowskiej Zbigniew
Myczkowski został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wyróżnienie to zostało mu przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za
całokształt pracy naukowej na rzecz ochrony
krajobrazu kulturowego.
Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,
profesor PK, jest członkiem Rady Ochrony
Zabytków oraz Głównej Komisji Konserwatorskiej. Na PK kieruje Zakładem Krajobrazu
Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury. To jeden z najwybitniejszych polskich
ekspertów w dziedzinie ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, autor
licznych publikacji z tego zakresu.
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„Wczoraj, przedwczoraj, dawno temu” — malarstwo Jacka Nowakowskiego
3–17 października 2019 r.
Jacek Nowakowski urodził się w Kielcach,
jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Po studiach
pracował jako architekt. Zajmuje się także malarstwem. Swe prace prezentował
na indywidualnych wystawach w kraju
i za granicą (Norwegia, Niemcy, Dania
i Japonia) oraz wystawach zbiorowych
i konkursowych (m.in. Festiwal Polskiego
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
w 1996 r. i w 1998 r.; Triennale Autoportretu w Radomiu w 2000 r.). Obecnie zajmuje
się adaptacją piwnicy własnego domu na
autorską galerię sztuki.
O swoim malarstwie i wystawie mówi
tak: — Mógłbym tę wystawę zatytułować
„Proste rzeczy”. Oto fragment ściany, fotel na
tarasie, doniczka, źdźbło trawy, kubek, szklane naczynia, czajnik do parzenia herbaty,

kilka stłoczonych domów, komin na dachu,
stara studnia… Nic szczególnego, tematy stare jak stare jest malarstwo. Wszystkie prezentowane obrazy malowane podobną techniką:
dość grube podkłady podobne do tynków
(często wielokrotnie nakładane, zdrapywane,
poprawiane) na płytach pilśniowych niezbyt

dużych rozmiarów, oszczędna kolorystyka,
barwy raczej przezroczyste jakby to był wodny
tusz, a nie farba olejna… Bo też o tę przezroczystość tu chodzi najbardziej, o przejrzystość
spraw i przedmiotów, o chropawą klarowność
taką jak w pianistyce mojego ulubionego Duke’a Ellingtona.

Wystawa poplenerowa prac studentów
pierwszego roku architektury krajobrazu
7–25 października 2019 r.
W Galerii Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej przy ulicy
Podchorążych 1 gościła w październiku tego
roku wystawa poplenerowa, złożona z najlepszych prac, wykonanych przez studentów
pierwszego roku architektury krajobrazu.
Obrazy powstały w trakcie pleneru malar-

skiego, prowadzonego przez adiunktów
Wydziału Architektury PK — dr hab. inż. arch.
Beatę Makowską, prof. PK i dr. hab. szt. Ryszarda Grazdę, prof. PK.
Poszukujących malarskich inspiracji
studentów można było spotkać od 8 do
12 lipca tego roku w takich miejscach Krakowa, jak: park Jordana i park Krakowski,

Praca Agnieszki Bogusz

Praca Weroniki Zielińskiej

Planty, plac Axentowicza i w samym sercu
kampusu Politechniki.
Autorami wystawionych prac byli:
Agnieszka Bogusz, Zofia Bytnar, Katarzyna
Czup, Zofia Frączek, Natalia Kępka, Urszula Kmita, Patrycja Kowalska, Magdalena
Marasik, Angelika Pietroń, Irmina Szostak,
Karolina Tabaka, Anna Wilk i Weronika
Zielińska. Wystawę zorganizował Zakład
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK pod
kierunkiem prof. Andrzeja Białkiewicza.
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Noc Naukowców
Dzieci, które w tym roku odwiedziły PK, aby wziąć udział
w Małopolskiej Nocy Naukowców (piszemy o niej na s. 11), być
może kiedyś znowu spotkają się w tej samej sali wykładowej
— jako studenci.

Wahadełko
Wahadełko, powiedz przecie:
Co najzdrowsze w mojej diecie?
Wahadełko kręci młynka
prosto tam, gdzie leży szynka.
Potem jeszcze trochę fika,
aby wskazać na śledzika.
Wahadełko, powiedz przecie:
Co mam pijać przy tej diecie?
Twoja nitka rozbujana
tam, gdzie ćwiartka jest schowana.
Jeszcze się na koniec kiwa,
by butelkę wskazać piwa.
Wahadełko, druhu drogi,
Ty popadasz mi w nałogi.
Czas już pomyśleć czasami
i skończyć z zabobonami.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Zdjęcia: Jan Zych

