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SŁOWO REKTORA

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

Zwracam się do Państwa w szczególnym czasie, kiedy przygoto-
wujemy się do świąt Bożego Narodzenia i przywitania Nowego 
Roku. Dokonujemy podsumowań, nadrabiamy zaległości i planu-
jemy przyszł ość. Przed nami kolejny rok bogaty w wydarzenia.

Będziemy w nim świętować 75-lecie istnienia naszej uczelni, 
a wcześniej — wybierać Senat i rektora na kadencję 2020–2024. Wy-
boru dokonamy według zmienionych zasad, wynikających z zapisów 
nowej ustawy oraz naszego statutu. Na listopadowym posiedzeniu 
Senatu została już powołana uczelniana komisja wyborcza, a w stycz-
niu planujemy podjąć uchwałę wyborczą, określającą harmonogram 
wyborczy oraz podział na okręgi. 

Wybory mają już za sobą studenci. Gratuluję nowym wła-
dzom Parlamentu Samorządu Studentów PK z przewodniczą-
cym Krzysztofem Pszczółką na czele. Liczę na dalszą aktywność 
i owocną współpracę dla dobra naszej Uczelni.

A jak wiele dobra dzieje się na Politechnice dzięki naszym stu-
dentom, przekonujemy się co roku, gdy jesteśmy zapraszani do 
wspierania prowadzonych przez nich dzieł dobroczynnych. W tym 
roku studenci PK już po raz 32. zorganizowali akcję charytatywną 
„Studenci Dzieciom — Mikołajki”. Wolontariusze przez prawie 
trzy tygodnie zbierali pieniądze na gwiazdkowe prezenty dla dzie-
ci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Kwestujących można 
było spotkać na wszystkich wydziałach Politechniki Krakowskiej, 
a także na terenie akademików uczelni, na imprezach sportowych 
i kulturalnych PK oraz w zaprzyjaźnionych parafi ach. 6 grudnia 
Święty Mikołaj z Politechniki Krakowskiej rozpoczął spotkania 
z dziećmi z małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych 
w Krakowie, Bochni, Skawinie i Żmiącej (koło Ujanowic). Akcja 
mikołajkowa to prawdziwe spełnianie marzeń, bo dzieci dostają ta-
kie prezenty, jakie zamówiły w swoich listach do Świętego Mikołaja. 
Przygotowanie tak wielkiego przedsięwzięcia wymaga od naszych 
studentów poświęcenia, wielkiej pracy i talentów menedżerskich. 
Gratuluję organizatorom tegorocznego wydarzenia i jego koordy-
natorce Katarzynie Olender i dziękuję za to, że podtrzymując tra-
dycję mikołajkowej akcji, inspirują nas do czynienia dobra.

Pragnę również podziękować za ofi arność i dobre serce studen-
tom i pracownikom PK, tym, którzy dołączyli do akcji „Szlachetna 

Paczka”. Na terenie uczelni zbiórkę artykułów 
do świątecznej paczki dla jednej z potrzebu-
jących rodzin zorganizowała, podobnie jak 
w latach poprzednich, Biblioteka Politech-
niki Krakowskiej.

Dziękuję też za kolejną akcję „O Włos 
od Pomocy na PK”. Politechnika jako pierw-
sza uczelnia w Krakowie zapoczątkowała to 
wydarzenie w 2016 roku. Jego inicjatorką była 
ówczesna studentka WIŚ Marlena Kubas. Tegoroczną akcję — jak 
przed rokiem — koordynowała Martyna Broda, a przedsięwzięcie 
znów przyniosło wspaniały efekt — włosy na peruki dla dzieci po 
chemioterapii i poważnych operacjach oddało kilkadziesiąt osób! 
Ten wyjątkowy dar wspomaga trudną terapię i przywraca nadzie-
ję na pokonanie choroby. 

W grudniu mogliśmy też wesprzeć akcję rejestracji dawców 
szpiku, a także wspomóc bezdomne zwierzaki z małopolskich 
schronisk. Studenci zaproponowali społeczności uczelni tak wiele 
pomysłów na pomaganie, że każdy z nas mógł włączyć się w to 
wielkie dzielenie dobrem.

W tym roku układ kalendarza pozwala nam na wygospodaro-
wanie w końcu roku większej liczby dni wolnych od zajęć na uczel-
ni. Wrócimy do naszych obowiązków w styczniu. Ten czas wyko-
rzystamy z pewnością na wypoczynek i spotkania w gronie rodziny 
i przyjaciół, ale być może także na odrobienie różnych zaległości, 
w tym zawodowych. Kiedy dotrze do Państwa świąteczny numer 
„Naszej Politechniki”, znane już będą kryteria oceny nauczycieli 
akademickich na najbliższy okres. Znając je, każdy z nas musi się 
zastanowić, jak najlepiej wykorzystać naukowo czas, który pozostał 
do ewaluacji uprawianych na PK dyscyplin. Musimy naprawdę 
intensywnie pracować, by wspomóc dyscyplinę, którą reprezentu-
jemy. Przyszły rok jest ostatnim na poprawienie naszych wyników 
przed ewaluacją przewidzianą w 2021 roku.

To nasze ostatnie spotkanie na tych łamach w 2019 roku. Dzię-
kując za dwanaście miesięcy wspólnej, intensywnej pracy, składam 
najlepsze życzenia całej społeczności akademickiej. 

Jan Kazior
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Takie miejsca w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. 
Są dobrze znane nawet ludziom, którzy nigdy ich nie odwie-
dzili. Owiane legendą, cały rok przyciągają setki tysięcy tury-
stów. Molo w Sopocie, Długi Targ w Gdańsku, ulica Piotrkow-
ska w Łodzi, krakowski Rynek, Krupówki…

Każdy ceper…

Każdy ceper wie, że Krupówki są sercem Zakopanego. Tu 
koncentruje się życie handlowe, gastronomiczne, turystyczne 
(obowiązkowo należy sobie zrobić zdjęcie z misiem!) i oczywi-
ście towarzyskie zimowej stolicy Polski. Nie być na Krupów-
kach — to nie być w Zakopanem. 

O fenomenie Krupówek nie decyduje wygląd samej uli-
cy, zabudowa ciągnąca się po obu stronach kilometrowego 
deptaku. Liczy się przede wszystkim to, co można stąd zoba-
czyć. Rozpościerający się z Krupówek widok na masyw Tatr, 
w szczególności Giewont, zachwyca kolejne pokolenia gości 
Zakopanego co najmniej od czasów Tytusa Chałubińskiego. 
Wywiera kolosalne wrażenie na przybyszach, zapiera dech 
w piersiach. Swoje „trzy grosze” dodaje też widok z Krupó-
wek w drugą stronę ― na Pasmo Gubałowskie. W sumie ulica, 
wraz z przylegającymi do niej terenami, tworzy jedyny w ska-
li kraju zespół wnętrz krajobrazowych. 

Legenda Krupówek pociągnęła za sobą zjawisko, które 
z biegiem czasu stało się prawdziwą plagą miejsca. Rosnąca 
popularność ulicy, a wraz z nią zyski generowane przez dzia-
łający tu biznes, sprawiły, że Krupówki zaczęły zamieniać się 
w gigantyczny słup ogłoszeniowy, oblepiony niezliczoną licz-
bą reklam, szyldów i banerów wątpliwej urody. Pojawiło się 
tego tyle, że panoramę Tatr chyba łatwiej niż z Krupówek moż-
na było zobaczyć z… wyżej położonych osiedli w krakowskiej 

Nowej Hucie. Radosna twórczość projektantów tz w. małej 
architektury bynajmniej nie podniosła walorów estetycznych 
najpopularniejszego deptaku Polski. 

Na ratunek Staremu Miastu

Narzekali wczasowicze i turyści. Problem zauważyło i samo 
Zakopane. We władzach miasta dojrzało przekonanie, że ro-
snący chaos wizualny trzeba w końcu opanować. O pomoc 
zwrócono się do człowieka, który kilka lat wcześniej zmierzył 
się z podobnym wyzwaniem w Krakowie. 

Przypomnijmy. W pierwszej dekadzie naszego stulecia 
walory historyczne i estetyczne ścisłego centrum Krakowa 
w obrębie Plant znacznie straciły na wartości w wyniku dzia-
łań różnych fi rm, które przykryły zabytkowe mury swoimi 
szyldami i reklamami. Konieczne stało się wprowadzenie pre-
cyzyjnie określonych zasad kształtowania przestrzeni miej-
skiej w tym obszarze. Rada Miasta podjęła w 2010 r. uchwałę 
w sprawie utworzenia na terenie Starego Miasta parku kultu-
rowego, a na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK zebrał gru-
pę specjalistów, którzy zajęli się opracowaniem planu ochrony 
obszaru wymagającego interwencji. 

Ośmioosobowy zespół opracował jedyny w swoim rodza-
ju dokument, który z niezwykłą szczegółowością przedstawił 
program opieki konserwatorskiej dla ścisłego centrum miasta. 
Na tej podstawie służby miejskie przystąpiły do działania. 
W stosunkowo krótkim czasie ulicom zbiegającym się w Ryn-
ku Głównym przywrócono historyczny wygląd, uwalniając 
mury od wszystkiego, co je szpeciło. Efekty były uderzające. 
Zespół autorów „Planu ochrony Parku Kulturowego Stare 

Krupówki odzyskują swój urok
Doświadczenia zdobyte na krakowskim Starym Mieście pomogły sformułować 
zasady funkcjonowania parku kulturowego w Zakopanem

LESŁAW PETERS

Widok Za kopanego z przełomu XIX i XX wieku
Fot.: Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

Krupówki u schyłku XIX wieku. Fot.: Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
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Miasto” został uhonorowany prestiżową Nagrodą Miasta 
Krakowa za rok 2013. O sprawie było głośno w całej Polsce. 

Dodajmy, że Zbigniew Myczkowski był najlepszym adre-
satem postawionego przez władze Zakopanego zadania jesz-
cze z innego powodu. Widokiem na Giewont badacz zaintere-
sował się bowiem już w swojej pracy habilitacyjnej. To właśnie 
w niej, analizując kontekst tatrzańskiego sąsiedztwa Krupó-
wek, Myczkowski sformułował pojęcie tożsamości miejsca, 
będącej sumą tradycji i formy, czyli kanonu miejsca. Sformu-
łowanie tego pojęcia prof. Andrzej Tomaszewski, wybitny hi-
storyk architektury i konserwator, uznał za największy walor 
habilitacji Zbigniewa Myczkowskiego.

Przez Nową Hutę do Zakopanego 

Jeszcze przed podjęciem problemu Krupówek doświadcze-
nia wyniesione z prac nad Parkiem Kulturowym Stare Mia-
sto zostały istotnie wzbogacone. Zbigniew Myczkowski i jego 
współpracownicy sporządzili plan ochrony dla parku kultu-
rowego w Nowej Hucie. Powstało gigantyczne opracowanie, 
liczące kilkaset stron, w którym udział mieli również specjali-
ści z krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, instytucji afi liowanej przy generalnym konserwatorze 
zabytków. Gdy dobiegała końca praca nad programem ochro-
ny Nowej Huty, zgłosiły się władze Zakopanego. 

Ze wszech miar słuszna idea przywrócenia walorów kraj-
obrazowych Krupówkom od początku jednak wydawała się 

prawie niewykonalna. Zastany stan Zbigniew Myczkow-
ski określił dosadnie: przerażające badziewie przestrzenne, 
zupełny chaos i eksplozja brzydoty. W możliwość utworze-
nia w tym miejscu parku kulturowego powątpiewał nawet 
ówczes ny konserwator wojewódzki dr Jan Janczykowski. 
Prob lem polegał na tym, że owo „badziewie przestrzenne” 
przynosiło wysokie zyski osobom prowadzącym na Krupów-
kach różne biznesy. 

Z konserwatorskiego punktu widzenia problem kompli-
kowało dodatkowo duże nagromadzenie przy Krupówkach 
i w bezpośrednim ich sąsiedztwie obiektów zabytkowych — 
od kościółka na Pęksowym Brzyzku z jednej strony, po willę 
„Poraj” na górze z drugiej strony; a do tego jeszcze mały aneks 
w postaci parku miejskiego i placu Niepodległości. Łącznie 
powierzchnia parku kulturowego w Zakopanem to zaledwie 
15 hektarów. Ale, jak mówi dr hab. Zbigniew Myczkowski, te 
15 hektarów przysporzyło zespołowi znacznie więcej kłopo-
tów niż dwa wspomniane wcześniejsze miejsca — obejmujący 
76 ha park kulturowy Stare Miasto oraz liczący 350 ha park 
kulturowy Stara Nowa Huta. 

W celu przygotowania planu ochrony Krupówek powo-
łany został zespół interdyscyplinarny, w którego skład wesz-
li: dr n. hum., mgr inż. arch. Jerzy Wowczak; dr arch. kraj., 
mgr hist. i hist. sztuki Andrzej Siwek; dr hab. inż. arch. Ur-
szula Forczek-Brataniec, prof. PK; mgr inż. arch. kraj. Paulina 
Nosalska; mgr hist. Roman Marcinek; dr hist. Zbigniew Moź-
dzież (obecnie już z habilitacją); mgr inż. arch. kraj. Aleksan-
dra Rykaczewska. Z tego grona Urszula Forczek-Brataniec, 
Paulina Nosalska oraz Zbigniew Myczkowski należeli wcześ-
niej do zespołu, który przygotował opracowanie dotyczące 
ochrony parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie. 

Podział morfologiczny 

Choć o niepowtarzalności Krupówek decyduje w pierwszym 
rzędzie ich kontekst widokowy, to jednak miejscowa zabu-
dowa też przedstawia znaczną wartość. Opracowując plan 
ochrony parku kulturowego, trzeba było wziąć pod uwagę 
fakt, że przy Krupówkach znajduje się wyjątkowa w skali kra-
ju galeria stylów architektonicznych. Są tu przykłady trady-
cyjnego budownictwa górali podhalańskich, dzieła historyz-
mu, secesji, modernizmu, stylu zakopiańskiego oraz efekty 
powojennych poszukiwań architektonicznych. 

Perspektywa Krupówek — stan obecny (zdjęcie z lewej; fot.: Paulina Nosalska) i stan docelowy

Środkowe Krupówki w 1914 r. 
Fot.: Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
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Podobnie jak w przypadku opracowania wykonanego dla 
Starego Miasta w Krakowie, cały teren objęty zakopiańskim 
parkiem kulturowym został podzielony na mniejsze jednost-
ki. Podział oparto na kryteriach morfologicznych, traktowa-
nych jako zapis przeszłych i trwających nadal procesów. W ten 
sposób zamiast mechanicznego wyodrębnienia ulic, bloków 
zabudowy i terenów zielonych, otrzymano obszary spójne 
pod względem genezy, użytkowania, form, wielkości obiek-
tów, a więc odznaczające się zbliżonymi uwarunkowaniami 
konserwatorsko-ochronnymi i widokowymi, a także społecz-
nymi i związanymi z intensywnością ruchu turystycznego. 

Wyodrębnione obszary o zbliżonych cechach nazwano ze-
społami wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (w skrócie: 
ZWAK). Łącząc je w większe jednostki, uzyskano modele kraj-
obrazowe obszaru ulicy Krupówki. Po dokonaniu takiego po-
działu poszczególne fragmenty miasta oceniono pod wzglę-
dem wartości historycznych i współczesnych. Wzięto przy 
tym pod uwagę kierunki i tempo zachodzących przemian. 

Wszedłem na Krupówki i oniemiałem!

Bardzo szczegółowa analiza stanu przestrzeni, należącej do 
parku kulturowego, doprowadziła zespół badaczy do sformu-
łowania szczegółowych wytycznych i odpowiednich zaleceń. 
Propozycje dotyczyły przede wszystkim odsłonięcia wido-
ków na wybrane obiekty. Chodziło o najbardziej wartościo-
we ekspozycje w postaci szczytów górskich, a także lokalne 
dominanty — wieże kościołów. Wskazano również miejsca, 
w których ekspozycja jest właściwa i należy dbać, aby nie uleg-
ła deformacji, co prowadziłoby do utraty cennych widoków.

Ponadto wskazano wnętrza urbanistyczne, wymagające 
uporządkowania zieleni, uporządkowania i modernizacji małej 
architektury oraz likwidacji elementów dysharmonijnych. Zwró-
cono uwagę, że kioski, ławki, kosze na śmieci, kładki przez Folu-
szowy Potok, barierki i latarnie powinny być utrzymane w jednej 
linii estetycznej. Powinny jednoczyć przestrzeń Krupówek oraz 
wyznaczać jej zasięg. Zwrócono też uwagę, że podobną funkcję 
łączenia całego obszaru Krupówek powinna pełnić nawierzch-
nia, co należy dodatkowo podkreślić, używając szlachetnego 
materiału i stosując wzory adekwatne do miejsca. Wśród zaleceń 
położono nacisk na odpowiednie wyeksponowanie elementów 
wodnych, występujących na obszarze parku kulturowego. 

Krupówki, galeria handlowa Andrzeja Stocha — stan obecny (zdjęcie z lewej; fot.: Paulina Nosalska) i stan docelowy

Prace zespołu specjalistów nad przygotowaniem „Planu 
ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki” odby-
ły się w dwóch etapach między lipcem 2016 r. a kwietniem 
2017 r. Ogromny wysiłek zespołu nie poszedł na marne. W lip-
cu 2017 r. Rada Miasta Zakopane przyjęła stosowną uchwałę 
w tej sprawie, a władze przystąpiły do konsekwentnego egze-
kwowania postanowień. Posypały się mandaty i w efekcie zni-
kać zaczęło to, co najbardziej szpeciło centrum Zakopanego, 
w szczególności reklamy wielkopowierzchniowe. Zbigniew 
Myczkowski wspomina: — Wszedłem na Krupówki i oniemiałem! 

Dodaje jednak zaraz, że całkowita realizacja zaleceń może 
potrwać nawet dwadzieścia lat. W szczególności chodzi 
o wspomnianą tz w. małą architekturę i porządkowanie prze-
strzeni urbanistycznej do poziomu pierwszej kondygnacji. 
Przed Zakopanem jeszcze sporo pracy. 

*

Zbigniew Myczkowski też nie zamierza osiąść na laurach. 
W perspektywie pojawiło się utworzenie parków kulturo-
wych na terenie krakowskiego Kazimierza i Podgórza. Idea 
porządkowania przestrzeni miejskiej zatacza coraz szersze 
kręgi. Będą się pojawiać następne strefy, do których agresyw-
na reklama i pospolita brzydota nie będą miały wstępu. W in-
teresie mieszkańców tych miejsc leży, by Zbigniew Myczkow-
ski i jego współpracownicy mieli jak najwięcej pracy. 

Dolne Krupówki w 1938 r. Fot.: Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
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KRONIKA
16 listopada — 15 grudnia

15 XI — 6 XII    32. Akcja Charytatywna „Studenci Dzieciom — 
Mikołajki 2019”, zbiórka środków na prezenty i sprzęt rehabilitacyjno-
-sportowy dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, zorga-
nizowana przez Radę Osiedla Domów Studenckich PK.

19 XI    Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Rektora PK za utworze-
nie e-kursów na platformie Moodle.

20–21 XI    III Konferencja „Jakość powietrza, a efektywność ener-
getyczna — JPEE 2019” zorganizowana przez Małopolskie Centrum 
Budownictwa Energooszczędnego PK w ramach projektu Krakowskie 
Konferencje Naukowe.

21 XI    Uroczystość wręczenia Nagród Miasta Krakowa w Teatrze 
Variété. Dwoje autorów z PK otrzymało wyróżnienia za najlepsze prace 
dyplomowe o tematyce związanej z Krakowem. 

22–23 XI    XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Defi-
niowanie Przestrzeni Architektonicznej — tradycja i nowoczesność”, 
zorganizowana przez Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji 
Architektonicznej Wydziału Architektury PK oraz Narodowy Instytut 
Architektury i Urbanistyki.

25 XI    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura 
2050 — perspektywa chilijska, libańska i polska”, zorganizowana przez 
Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury 
PK w ramach projektu EMMAT — „E-mobilność oraz zrównoważone 

materiały i technologie”, finansowanego przez Narodową Agencję 
Wymiany Akademickiej.

27 XI    „O Włos od Pomocy” — III edycja akcji charytatywnej, 
zorganizowanej na PK przez Samorząd Studentów PK i Stowarzyszenie 
„Mówimy NIEboRAKOWI”, na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

28–29 XI    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Develop-
ment of eco-friendly composite materials based on geopolymer 
matrix and reinforced with waste fibres”, zorganizowana przez Instytut 
Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK.

29 XI    Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych 
na PK.

Udział władz PK w obchodach jubileuszu 70-lecia Politechniki Często-
chowskiej.

4–6 XII    Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich w Białowieży.

5 XII    Przedświąteczne spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków PK.

9 XII    Posiedzenie Związku Uczelni InnoTechKrak.

12 XII    Przedświąteczne spotkanie Konwentu Seniorów PK.

13 XII    Uroczystość wręczenia Nagród Rektora PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT

 Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 83 z 16 października 2019 r. 
w sprawie przekształcenia Pracowni Inżynie-
rii Wzornictwa Przemysłowego.

Zarządzenie nr 84 z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji In-
wentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 85 z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmian w „Regulaminie konkursu 
»O Złoty Indeks«”.

Zarządzenie nr 86 z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmian w składach Rektorskiej Ko-
misji ds. Odznaczeń oraz Rektorskiej Komisji 
ds. Nagród.

Posiedzenie Senatu PK
27 listopada 2019 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:

• poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
dr. hab. inż. Jerzemu Paminowi, prof. PK;

• poparcia wniosku o nadanie tytułu profe-
sora dr. hab. inż. Andrzejowi Winnickiemu, 
prof. PK;

• poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
dr. hab. inż. Markowi Brzeżańskiemu, prof. PK;

• poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
dr. hab. inż. Andrzejowi Wasiakowi;

• postanowienia o zawieszeniu postępowania 
o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Jacko-
wi Żakowi;

• nadania prof. Adamowi Hamrolowi tytułu 
doctora honoris causa PK; 

• powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej;

• przedstawicieli Samorządu Doktorantów 
w komisjach senackich oraz dyscyplinarnych;

• zmiany przedstawiciela związków zawo-
dowych w Senackiej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia;

• opinii dotyczącej przekształcenia Centrum 
Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Filo-
zofi i, Ekonomii i Socjologii w Kolegium Nauk 
Społecznych;

• opinii dotyczącej powołania dr. hab. Jacka 
Jaśtala, prof. PK na dyrektora Kolegium Nauk 
Społecznych;

Zarządzenie nr 87 z 18 października 2019 r. 
w sprawie utworzenia studiów na kierunku 
matematyka stosowana.

Zarządzenie nr 88 z 18 października 2019 r. 
w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla 
kandydatów na studia, studia podyplomowe, 
inne formy kształcenia, dla osób wniosku-
jących o przyjęcie na studia przez potwier-
dzenie efektów uczenia się, dla studentów 
wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie 
na studia prowadzone na PK, dla studentów 
wnioskujących o odbywanie studiów częścio-
wych w ramach programu MOSTECH oraz dla 
osób wnioskujących o wznowienie studiów.

Zarządzenie nr 89 z 23 października 2019 r. 
w sprawie „Regulaminu Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Fizyki”.

Zarządzenie nr 90 z 29 października 2019 r. 

w sprawie określenia wzorów umowy o re-
fundację kosztów postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora i doktora habilito-
wanego.

Zarządzenie nr 91 z 30 października 2019 r. 
w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyj-
nym administracji Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 92 z 30 października 2019 r. 

w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej 
Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej.

Zarządzenie nr 93 z 30 października 2019 r. 
w sprawie powołania pełnomocnika rektora 
ds. współpracy z Grupą Azoty SA.

• regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich 
prowadzonych na PK;

• wytycznych w zakresie zasad opracowy-
wania programów kursów, szkoleń i szkół 
letnich;

• zmiany uchwały Senatu PK z 26 czerwca 
2019 r. nr 60/d/06/2019 w sprawie wytycz-
nych w zakresie zasad opracowywania pro-
gramów studiów podyplomowych i innych 
form kształcenia;

• sprostowania uchwały Senatu PK z 25 wrze-
śnia 2019 r. nr 75/d/09/2019 w sprawie pro-
gramów studiów kierunków prowadzonych 
na Wydziale Architektury;

• zmian w „Regulaminie przyznawania odzna-
czeń PK”.
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 Godność doctora honoris causa Politech-
niki Krakowskiej otrzymał wybitny włoski 
uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii 
materiałowej, profesor Alberto Molina-
ri. Ceremonia nadania tytułu odbyła się 
28  października w auli Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prof. Alberto Molinari jest znany przede 
wszystkim jako jeden z najbardziej aktyw-
nych na świecie naukowców, zajmujących 
się metalurgią proszków. Będąc specjalistą 
w zakresie spiekania stopowych proszków 
metalicznych, przyczynił się w ogromnym 
stopniu do opracowania metodologii 
optymalizacji wielu procesów technolo-
gicznych. Od wielu lat współpracuje z Po-
litechniką Krakowską. 

Uroczystość w auli Collegium Maius 
prowadził prorektor PK prof. Tadeusz Ta-
tara. Przebieg postępowania w sprawie 
nadania godności przedstawił dziekan 
Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy Sła-
dek. Dziekan poinformował, że wniosek 
o nadanie tytułu doctora honoris causa 
poparły — Senat Akademii Górniczo-
-Hutniczej — na podstawie opinii przygo-
towanej przez prof. Janusza Konstantego, 
oraz Senat Politechniki Warszawskiej — na 
podstawie opinii prof. Jarosława Mizery. 
Postanowienie o nadaniu godności docto-
ra honoris causa profesorowi Alberto Mo-

linariemu Senat Politechniki Krakowskiej 
podjął 29 maja 2019 r. 

Promotorem doktoratu honorowe-
go był prof. Jan Kazior, rektor Politechniki 
Krakowskiej, i to jemu przypadło w udziale 
wygłoszenie tradycyjnej laudacji. Łaciń-
ski tekst dyplomu doktorskiego odczytał 
prof. Tadeusz Tatara. Dyplom wręczył i jako 
pierwszy złożył gratulacje rektor prof. Jan 
Kazior. Pieśń „Gaudeamus” odśpiewał Aka-

demicki Chór PK „Cantata” pod dyrekcją 
Marty Stós. 

W tradycyjnym wykładzie nowy dok-
tor honorowy PK wspomniał początki 
współpracy z naszą uczelnią i późniejsze 
wielokrotne wizyty w Krakowie. Mówiąc 
o swych badaniach, podkreślił, że zawsze 
priorytetowo traktował zastosowania 
przemysłowe. Kwestię dalszego rozwo-
ju metalurgii proszków poruszył w kon-
tekście rosnącej troski o stan środowiska 
i zmiany klimatyczne. 

Po części ofi cjalnej uczestnicy cere-
monii udali się na spotkanie towarzyskie 
w sali Stuba Communis, w której powitały 
ich dźwięki madrygału włoskiego kompo-
zytora renesansowego Baldassarego Do-
nata „Chi la gagliarda” w wykonaniu chóru 
„Cantata”. 

W uroczystości uczestniczyli: kon-
sul honorowy Republiki Malty Agniesz-
ka Kamińska, przewodniczący Komisji 
Ewaluacji Nauki, prof. Błażej Skoczeń, 
dyrektor Instytutu Metalurgii i Inży-
nierii Materiałowej PAN dr hab. Joanna 
Wojewoda-Budka, prof. PAN, dyrektor In-
stytutu Metali Nieżelaznych dr inż. Barba-
ra Juszczyk, przewodniczący Rady Na-
ukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN prof. Bogusław Major, 
prorektor AGH  prof. Jerzy Lis. Przybyli 
doc torzy honoris causa PK prof. Józef Ni-
zioł i prof. Kazimierz Flaga, a także rekto-
rzy PK minionych kadencji — prof. Marcin 
Chrzanowski i prof. Józef Gawlik. Obecni 
też byli obaj recenzenci dorobku doktora 
honorowego — prof. Janusz Konstanty 
i prof. Jarosław Mizera. 

*

Alberto Molinari urodził się w 1956 r. w Le-
vico, we Włoszech. Studia na kierunku in-
żynieria chemiczna na Uniwersytecie w Pa-
dwie ukończył w 1981 r. W 1986 r. podjął 
pracę na Uniwersytecie w Trydencie, z któ-
rym związany jest do dziś. W 1987 r. obronił 
na Uniwersytecie w Padwie pracę doktorską 
z zakresu inżynierii materiałowej. W latach 
2004–2012 był prorektorem Uniwersytetu 
w Trydencie. 

W ciągu trzydziestu pięciu lat pra-
cy naukowej wniósł ogromny wkład do 

Prof. Alberto Molinari doctorem honoris causa 
Politechniki Krakowskiej

Rektor Jan Kazior wręcza Alberto Molinariemu dyplom doctora honoris causa; z prawej 
dziekan Jerzy Sładek
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wiedzy o niskostopowych spiekanych 
materiałach konstrukcyjnych. Jako szcze-
gólnie ważne osiągnięcia prof. Alberto 
Molinariego wymienia się zdefi niowanie 
mechanizmów zniszczenia stopów tyta-
nu oraz optymalizację procesów obróbki 
cieplno-chemicznej nawęglania i azoto-
wania spiekanych stali stopowych. Zasłu-
gi uczonego dotyczą też opisu mechani-
zmów zużycia spiekanych stali stopowych 
oraz zaprojektowania metodologii wyzna-
czania wytrzymałości zmęczeniowej spie-
kanych stali. Wyjątkowo istotnym dokona-
niem jest zoptymalizowanie wytwarzania 
protez ortopedycznych na bazie stopo-
wych proszków kobaltu, wytwarzanych 
metodami kształtowania wtryskowego.

Ostatnio dorobek naukowy prof. Mo-
linariego wzbogacił się m.in. o prace do-
tyczące wytworzenia nanostrukturalnych 
materiałów w wyniku wysokoenerge-
tycznego mielenia i spiekania proszków 
metalicznych, a także na temat aspektów 
odkształcania i zniszczenia oraz mechaniz-
mów towarzyszących ścieraniu spiekanych 
materiałów. Badacz wniósł też wkład w mo-
dyfi kację teorii spiekania z uwzględnieniem 
wpływu jednoosiowego prasowania kształ-
tek i ich zachowania w konstytutywnym 
modelu podczas prasowania na zimno 
proszków metalicznych. Wyniki swych ba-
dań prof. Alberto Molinari zawarł w ponad 
500 publikacjach w krajowych i międzyna-
rodowych periodykach naukowych. Prace 
te były cytowane ponad trzy tysiące razy. 
Indeks Hirscha prof. Molinariego wynosi 26. 

Profesor jest członkiem m.in. American 
Powder Metallurgy Institute oraz European 
Powder Metallurgy Association (EPMA). Za-
siada w komitecie redakcyjnym czasopis-
ma „Powder Metallurgy Progress”. 

Ścisła współpraca prof. Alberto Mo-
linariego z Wydziałem Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej datuje się od 
1986 r., gdy podczas Światowego Kongre-
su Obróbki Cieplnej w Budapeszcie spotkał 
prof. Jana Kaziora. W wyniku nawiązanych 
kontaktów powstały liczne wspólne publi-

Moment odsłonięcia nazwiska nowego doctora honoris causa na tablicy honorowej w budynku 
głównym PK; na zdjęciu: Alberto Molinari (z prawej) i Jan Kazior

kacje w uznanych czasopismach 
międzynarodowych. 

Prof. Alberto Molinari ma też 
ogromny wkład w promowanie 
rozwoju kadr naukowych Poli-
techniki Krakowskiej. Dzięki jego 
życzliwości pracownicy Katedry 
Metalurgii Proszków PK prowadzili 
na Uniwersytecie w Trydencie swe 
badania, korzystając z cennej apa-
ratury naukowej. Prof. Alberto Mo-
linari został jednym z recenzen-
tów w przewodzie habilitacyjnym 
prof. Jana Kaziora. Włoski badacz, 
jako uczestnik międzynarodo-
wych konferencji, wielokrotnie 
odwiedzał Wydział Mechaniczny 
PK. W 1995 r. za zaangażowanie 
we współpracę naukową z naszą 
uczelnią został wyróżniony Hono-
rową Odznaką PK. 

Jako wybitny specjalista 
w swojej dziedzinie otrzymał 

wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 
W 2016  r. tytuł doctora honoris causa na-
dał mu Uniwersytet Karola III w Madry-
cie. W 2018 r. specjalną nagrodę przyznał 
American Powder Metallurgy Institute. 

Prof. Alberto Molinari jest 42. doctorem 
honoris causa Politechniki Krakowskiej. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 
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PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani

Jacek Czechowicz
Urodził się 16 sierpnia 1960 r. w Krakowie. 
Jest absolwentem klasy matematyczno-
-fi zycznej w XV Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kra-
kowie. Studiował na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. W 1985 r. uzyskał 
tytuł magistra inżyniera architekta, broniąc 
pracy dyplomowej pt. „Projekt konserwa-
torski adaptacji dawnego browaru w Pie-
karach na potrzeby schroniska turystycz-
nego”, przygotowanej pod kierunkiem 
prof. Wiktora Zina.

W marcu 1986 r. został zatrudnio-
ny na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, w Zakładzie Historii Archi-
tektury Polskiej i Konserwacji Zabytków 
Instytutu Historii Architektury i Konser-
wacji Zabytków jako asystent naukowo-
-dydaktyczny. W Instytucie pracował kolej-
no w: Zakładzie Studiów i Badań Konserwa-
torskich (1996–2005), Zakładzie Historii Ar-
chitektury XIX i XX wieku oraz Rekonstrukcji 
Obiektów (2005–2011), Katedrze Historii Ar-
chitektury Polskiej i Konserwacji Zabytków 
(2011–2015). Obecnie jest pracownikiem Za-
kładu Historii Architektury Polskiej. 

W latach 1987–1990 był również zatrud-
niony na stanowisku asystenta projektanta 
w Rejonowym Zespole Usług Projektowych 
w Proszowicach. Uprawnienia budowlane, 
umożliwiające pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, zdo-
był w 1991 r. na mocy decyzji Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie. Od 1991 r. prowadzi 
własną praktykę projektową.

Dyplom doktora nauk technicznych 
otrzymał 20 marca 1996 r. Promotorem 
jego pracy doktorskiej pt. „Murowane par-

terowe kamienice przedmieść Krakowa 
od końca XVIII do połowy XX wieku” był 
dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki. Po obro-
nie doktoratu objął stanowisko adiunkta 
Wydziału Architektury PK. Stopień doktora 
habilitowanego nadała mu Rada Wydziału 
Architektury PK 19 czerwca 2019 r. na pod-
stawie dorobku naukowego i monogra-
fi cznej publikacji pt. „Rozbudowa świątyni. 
Nowa przestrzeń sakralna na kanwie daw-
nego układu wybranych kościołów Mało-
polski” (Wydawnictwo PK, Kraków 2018).

W pracy naukowej zajmuje się architek-
turą sakralną oraz architekturą przedmieść 
Krakowa. Prace badawcze dotyczące obiek-
tów i zespołów sakralnych oraz zabytkowych 
obiektów, kształtujących historyczną struk-
turę urbanistyczną Krakowa, prowadzi indy-
widualnie, jak i w zespołach specjalistów.

W latach 2001–2003, wykorzystując 
Geographic Information Systems, brał 
udział w pracach nad stworzeniem interne-
towej bazy danych zabytków Krakowa jako 
podstawy elektronicznego zasobu danych 
przeznaczonych zarówno dla szerokiego 
ogółu zainteresowanych, jak i specjalistów 
(np. konserwatorów zabytków). Niezwykle 
interesującym zagadnieniem był realizo-
wany wtedy, we współpracy z AGH i Uni-
wersytetem w Zagrzebiu, proces tworzenia 
bezinwazyjnej inwentaryzacji przestrzennej 
fi zycznego modelu za pomocą techniki fo-
togrametrycznej. Jako przykładu użyto fi gu-
ry św. Franciszka z kopalni soli w Wieliczce, 
a celem było stworzenie metody pozwalają-
cej wykonać replikę rzeźby w innym miejscu, 
tam gdzie istnieją odpowiednie możliwości 
technologiczne i materiałowe (kierownic-
two projektu: prof. Davorin Kereković, Uni-
wersytet w Zagrzebiu; prof. Józef Jachimski, 
AGH; prof. Maciej Pawlicki, PK). Nie dyspono-
wano wówczas rozwiniętą technologią ska-
ningu laserowego oraz druku przestrzenne-
go, zatem prace te reprezentowały wczesne 
techniki obrazowania przestrzeni i jej mode-
lowania (za pomocą BIS Machine).

W latach 2010–2012 uczestniczył 
w badaniach naukowych, prowadzonych 
w związku z projektem pt. „Rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne i inżynieryjne 
wybranych średniowiecznych klasztorów 
małopolskich w kontekście specyfi ki regu-
ły zgromadzenia. Zagadnienia badawcze 
i konserwatorskie”. Prace dotyczyły klaszto-

rów: oo. Benedyktynów, oo. Augustianów, 
ss. Norbertanek i oo. Cystersów w Krakowie, 
a także klasztorów w Szczyrzycu, Koprzyw-
nicy i Jędrzejowie. W projekcie, którym kie-
rowała dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, był 
współautorem hipotez badawczych i we-
ryfi kacji rezultatów wcześniejszych badań 
oraz autorem grafi cznych rekonstrukcji faz 
budowy klasztorów, zamieszczonych w ra-
porcie końcowym projektu badawczego. 

W swoim dorobku ma 34 publikacje 
o tematyce dotyczącej m.in. architektury 
sakralnej, analiz form architektonicznych, 
zagadnień konserwatorskich oraz ele-
mentów urbanistycznych tkanki miejskiej; 
jest współredaktorem dwóch tomów mo-
nografi i „Przeszłość dla przyszłości. Praca 
zbiorowa” (t. 3 i t. 5 z 2015 r.) oraz autorem 
lub współautorem 30 zrealizowanych pro-
jektów architektonicznych.

Rezultaty własnych badań przedstawiał 
również podczas wielu konferencji nauko-
wych, krajowych i międzynarodowych, se-
minariów, sympozjów i kongresów, a także 
na łamach wydawnictw konferencyjnych. 

Od roku 2017 r. prowadzi prace nad wir-
tualnymi rekonstrukcjami faz rozwoju obiek-
tów architektonicznych dominikańskiego 
zespołu klasztornego w Krakowie (projekt 
realizowany pod kierunkiem dr.  Marcina 
Szymy z Instytutu Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego), a w ramach mię-
dzynarodowego projektu „Sand Canyon-
-Castle Rock”, wraz z zespołem Instytutu Ar-
cheologii UJ, kierowanym przez dr. Radosła-
wa Palonkę — nad rekonstrukcjami osiedli 
Indian Pueblo w dorzeczu Kolorado.

Jest nauczycielem akademickim, pro-
wadzi zajęcia dla studentów Wydziału Ar-
chitektury PK. 

Od 1998 r. jest członkiem Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków, a od 2002 r. człon-
kiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architek-
tów RP.

W 2006 r. został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi, w 2012 r. otrzymał Hono-
rową Odznakę Politechniki Krakowskiej.

Jego zainteresowania związane są 
z historią rozwoju form architektonicznych, 
zwłaszcza wielofazowych zespołów i obiek-
tów sakralnych, ale i z geometrią, wirtualną 
grafi ką 3D i programowaniem. Lubi muzykę 
— klasyczną i elektroniczną, a także litera-
turę historyczną. Uprawia turystykę górską. 
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Piotr Kisielewski
Urodził się w 1959 r. w Krakowie. 
W 1978 r. ukończył tu z wyróżnieniem 
IV  Liceum Ogólnokształcące (klasa o pro-
fi lu matematyczno-fi zycznym) i rozpo-
czął studia na Wydziale Transportu Po-
litechniki Krakowskiej. Studia ukończył 
w 1983 r. w trybie częściowo indywidual-
nym, z wynikiem bardzo dobrym z wyróż-
nieniem i uzyskał tytuł magistra inżyniera 
mechanika (specjalność: pojazdy szynowe). 

Od 1983 r. jest związany z Instytutem Po-
jazdów Szynowych Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Krakowskiej. W 1984 r. ukoń-
czył Studium Pedagogiczne PK. Pracował 
jako asystent stażysta, asystent i starszy asy-
stent (od 1987 r.), adiunkt (od 1993 r.). W grud-
niu 2019 r. objął stanowisko profesora PK.

Stopień doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie eksploatacja i budowa ma-
szyn uzyskał w 1992 r. na Wydziale Ma-
szyn Górniczych i Hutniczych Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po obro-
nie rozprawy „Analiza i synteza układów 
wibroizolacji siedzisk maszynistów — 
operatorów lokomotyw”, przygotowanej 
pod kierunkiem prof. Zbigniewa Engela. 
W latach 1992–1993 przebywał na stażu na-
ukowym w Instytucie Podstawowych Pro-
blemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, w zespole prof. Romana Bo-
gacza. W 1993 r. dzięki stypendium British 
Council odbył staż naukowy na South Bank 
University w Londynie.

26 września 2019 r. Rada Wydzia-
łu Transportu Politechniki Warszawskiej 
nadała mu stopień doktora habilitowa-
nego nauk inżynieryjno-technicznych 
w dyscyplinie inżynieria lądowa i trans-
port. Podstawę postępowania habilitacyj-
nego stanowiła monografi a „Komputero-
we wspomaganie planowania komunikacji 
miejskiej” (Wydawnictwo PW, Warszawa 
2019) wraz z cyklem powiązanych tema-

tycznie 15 publikacji oraz 124 oryginalnych 
osiągnięć projektowych z zakresu kompu-
terowego wspomagania lądowej komuni-
kacji pasażerskiej.

W pracach badawczych Piotr Kisielew-
ski początkowo skupił się na zagadnieniach 
z zakresu dynamiki i wibroakustyki pojaz-
dów (zawieszenia aktywne i semiaktywne 
w pojazdach szynowych; szkodliwy wpływ 
wibracji na człowieka, komfort jazdy oraz 
ochrona wibroizolacyjna operatorów po-
jazdów). Wyniki tych badań zaprezentował 
w 19 publikacjach naukowych i 24 referatach 
konferencyjnych z zakresu konstrukcji i dyna-
miki pojazdów. Uczestniczył też w realizacji 
2 projektów w ramach CPBP  i 4 projektów 
badawczo-rozwojowych na rzecz przed-
siębiorstw przemysłowych i kolejnictwa. 
Od 1995 r. zajmuje się logistyką transportu, 
zwłaszcza problemami komunikacji miejskiej 
i transportu kolejowego (modelowanie sieci 
multimodalnej komunikacji pasażerskiej; 
planowanie i optymalizacja: rozkładów jazdy, 
harmonogramów pracy kierowców, zadań 
pojazdów i kierowców; komputerowe wspo-
maganie planowania i dyspozycji dużej fl oty 
pojazdów). W ostatnim okresie koncentruje 
się na zastosowaniu zaawansowanych me-
tod optymalizacyjnych, głównie metaheu-
rystycznych, do rozwiązywania problemów 
logistyki transportu pasażerskiego. 

W swoim dorobku ma 53 publikacje, 
71  referatów przedstawionych na konfe-
rencjach krajowych i międzynarodowych; 
ponad 120 wdrożonych prac projekto-
wych. Jest współautorem 24 projektów 
naukowo-badawczych. Recenzował arty-
kuły naukowe dla redakcji czasopism na-
ukowych i komitetów naukowych między-
narodowych konferencji. Od 2017 r. jako 
specjalista w dziedzinie transportu jest 
członkiem Rady Naukowej (Editorial Advi-
sory Group) w wydawnictwie Cambridge 
Scholars Publishing.

Pracę naukową łączy z praktyką in-
żynierską jako autor i współautor wdro-
żonych projektów logistycznych oraz 
ITS  w kolejnictwie i komunikacji miejskiej 
w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, 
Hiszpanii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Ser-
bii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Finlandii, 
Kazachstanie, Malezji i na Węgrzech).

Obecnie kieruje 2 projektami badaw-
czymi, fi nansowanymi przez NCBiR — 
„Wybrane problemy optymalnego zarzą-
dzania eksploatacją taboru kolejowego 
i pracą drużyn trakcyjnych” oraz „System 
informatyczny komputerowego wspoma-
gania planowania komunikacji miejskiej”. 

W ich realizację zaangażowane są 3 wyższe 
uczelnie i koncern przemysłowy.

Od 1996 r. działa jako projektant i eks-
pert w zakresie rozwoju systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem i technicznej 
ochrony mienia. Włada biegle językiem 
angielskim i językiem rosyjskim. 

Ma bogate doświadczenie jako na-
uczyciel akademicki z wieloletnim stażem, 
prowadzi zajęcia dla studentów Wydzia-
łu Mechanicznego PK w języku polskim 
i angielskim z przedmiotów takich, jak: 
modelowanie systemów i procesów trans-
portowych, modelowanie systemów zrów-
noważonego transportu, metody optyma-
lizacji w logistyce i spedycji, zarządzanie 
fl otą pojazdów, inteligentne systemy trans-
portowe, instrumenty zarządzania łańcu-
chami dostaw, systemy zarządzania i tele-
matyki transportu. Był promotorem ponad 
50 prac dyplomowych (magisterskich i in-
żynierskich) oraz recenzentem 20.

Jest członkiem zarządu Polskiego 
Towarzystwa Symulacji Komputerowej, 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji, Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Zarządzania 
Bezpieczeństwem, Stowarzyszenia Inży-
nierów Mechaników Polskich.

W 1985 r. otrzymał nagrodę ministra 
komunikacji. Był wielokrotnie wyróżniany 
nagrodą rektora PK za osiągnięcia dydak-
tyczne i naukowe. W 2010 r. za działalność 
w zakresie rozwoju systemów bezprzewo-
dowych w bezpieczeństwie otrzymał Zło-
tą Odznakę oraz tytuł Pioniera XXX-lecia 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Zarządzania Bezpieczeń-
stwem. W 2013 r. otrzymał Honorową Od-
znakę Politechniki Krakowskiej. 

Miłośnik gór, uczestnik wielu wypraw 
w Himalaje, Karakorum, Tien-szan, Andy 
oraz w Arktyce — do Islandii i na Spits-
bergen. Jego hobby to: brydż sportowy, 
turystyka górska, wspinaczka, narciarstwo 
alpejskie i skitouring oraz nurkowanie.

Pod szczytem Cerro Torre w Patagonii 
(Argentyna)
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Bogusław Zając
Urodził się w 1964 r. w Krakowie. Techni kum 
Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Ta -
deusza Kościuszki w Zespole Szkół 
Energetycznych w Krakowie ukończył 
w 1984  r. z tytułem technika elektro nika 
o specjalności elektronika i automatyka 
przemysłowa. Dyplom magistra inżynie-
ra technologa materiałów (specjalność: 
ceramika specjalna) uzyskał po pięciolet-
nich studiach na Wydziale Inżynierii Ma-
teriałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie w 1989 r., broniąc 
pracy magisterskiej „Otrzymywanie mikro-
proszków SiC w drodze karbotermicznej 
redukcji krzemionki”.

Po odbyciu służby wojskowej oraz 
ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy 
w 1990 r. podjął pracę na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej, w Kate-
drze Wytrzymałości Materiałów Instytutu 
Mechaniki Budowli. Początkowo zatrud-
niony był jako asystent, od 1998  r. praco-
wał jako wykładowca. W 1998 r. ukończył 
Studium Pedagogiczne PK i odbył praktykę 
dydaktyczną w Technikum Budowlanym 
w Krakowie. 

W 2008 r. uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych (specjalność: mecha-
nika ciała stałego). Promotorem jego roz-
prawy doktorskiej pt. „Doświadczalno-
-analityczne określenie wytężenia polime-
rowej skleiny w belkach zespolonych” był 
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski. W tym 
samym roku odbył też staż podoktorski 
w NTB Grupa Sp. z o.o. i objął na PK stano-
wisko adiunkta naukowo-dydaktycznego. 

Stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie inżynieria lą-
dowa i transport nadała mu 13 września 
2019 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK. Jako osiągnięcie naukowe wskazana 
została monografi a „Ścinane połączenia 

sztywne i podatne pracujące w podwyż-
szonej temperaturze” (Wydawnictwo 
PK,  2018). Badania doświadczalne do mo-
nografi i habilitacyjnej przeprowadził w za-
projektowanej i samodzielnie wykonanej 
komorze temperaturowej (doposażenie 
maszyny wytrzymałościowej Zwick 1455), 
umożliwiającej badania w temperaturze 
do 100 stopni Celsjusza. 

Jego działalność naukowo-badawcza 
po doktoracie dotyczyła wzmacniania i na-
prawy konstrukcji inżynierskich. Szczegól-
nie interesują go reologiczne właściwości 
wzmocnień konstrukcji i trwałość tych po-
łączeń w zmiennych warunkach środowi-
skowych, przede wszystkim bada ich zależ-
ność od temperatury. Zajmuje się również 
tematami związanymi z modelowaniem 
połączeń dla materiałów hipersprężystych. 

Współpracuje z badaczami z Portugalii, 
Włoch, Grecji, Słowenii, Macedonii i Wielkiej 
Brytanii. Uczestniczył w wielu badaniach la-
boratoryjnych tam przeprowadzanych. 

W swoim dorobku posiada ponad 
60  publikacji. Jest współautorem artyku-
łów w czasopismach z listy JCR oraz kilku-
nastu ekspertyz inżynierskich i opracowań. 
Jest autorem recenzji dla redakcji czaso-
pism krajowych i zagranicznych.

Brał udział w pracach czterech krajo-
wych projektów badawczych, fi nansowa-
nych przez KBN, NCN, NCBR oraz realizo-
wanych w zespołach międzynarodowych 
(RILEM TC 223 MSC, RILEM TC 250 CSM, 
RILEM TC IMC, COST TU1207, COST 
CA15202). Jest członkiem komitetu RILEM.

Wyniki swych badań prezentował pod-
czas konferencji naukowych. Wygłosił kil-
kanaście referatów związanych z naprawą 
i wzmacnianiem konstrukcji, oddziaływa-
niem drgań, oddziaływaniem czynników 
chemicznych na betony. Najliczniejsza 
grupa wystąpień dotyczyła oddziaływa-
nia temperatury na połączenia konstrukcji 
i wzmocnień, zwłaszcza naprężeń powsta-
jących w wyniku zastosowania sztywnych 
i podatnych materiałów jako warstw na-
prawczych oraz wzmocnień. 

Jest współautorem kilku zgłoszeń do 
urzędu patentowego dotyczących wy-
konywania nośnych złączy naprawczych 
o zadanych parametrach mechanicznych 
w betonowych, murowych i drewnianych 
konstrukcjach budowlanych oraz sposo-
bów wykonania betonowych elementów 
w obiektach komunikacyjnych. Dla dwóch 
z nich uzyskano patenty. Jest także współ-
autorem zgłoszeń na wzory użytkowe 
i przemysłowe, związane z zestawami ele-

mentów nośnych w szlakach komunikacji 
szynowej (pięć uzyskało prawo ochronne). 
Wynalazki te zostały skomercjalizowa-
ne. Ich wdrażaniem w praktyce inżynier-
skiej zajmuje się FlexAndRobust Systems 
Sp. z o.o., spółka typu spin-off , której jest 
współwłaścicielem i wiceprezesem. 

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
wykłady, ćwiczenia audytoryjne z wy-
trzymałości materiałów oraz reologii dla 
studentów Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK. Był promotorem pomocniczym wyróż-
nionego doktoratu, 2 prac magisterskich 
i 7 inżynierskich. W roku akademickim 
2009/2010 był członkiem Wydziałowej Ko-
misji Rekrutacyjnej, a w 2011/2012 jej sekre-
tarzem. 

Jest żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci. 
Interesuje się fotografi ą, szczególnie w ska-
li makro.

Wydział Architektury

dr inż. arch. Lukas Olma (A-2) — „Ma-
szyny/Architektura”, promotor: dr hab. 
inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK, 
(PK); recenzenci: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, 
prof.  PW (PW), dr hab. inż. arch. Marcin 
Charciarek, prof. PK (PK), 13 XI 2019 r. Praca 
wyróżniona.

Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej

dr inż. Karolina Kula (C-2) — „Synteza 
nowych nitropodstawionych analogów 
dihydropirazolu na drodze 1,3-dipolarnej 
cykloaddycji”; promotor: dr hab. inż. Rado-
mir Jasiński, prof. PK (PK); promotor pomoc-
niczy: dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier 
(PK); recenzenci: prof. dr hab. Joanna Ło-
jewska (UJ), dr hab. inż. Barbara Gawdzik, 
prof. UJK (UJK w Kielcach); 17 IV 2019 r.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Damian Szubartowski (M-01) 
— „Modelowanie grubych konstruk-
cji typu FGM poddanych obciążeniom 
termomechanicznym”; promotor: prof. 
dr  hab.  inż.  Artur Ganczarski (PK); promo-
tor pomocniczy: dr inż. Szymon Hernik 
(PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kowalewski (IPPT PAN); dr hab. inż. Dariusz 
Perkowski, prof. PB (PB); 13 XI 2019 r.  

Doktorzy
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Jak co roku, środowisko akademickie Krako-
wa złożyło hołd świętemu Janowi Pawłowi II, 
organizując od 5 do 7  lis topada 2019 r. Dni 
Jana Pawła II. W tym roku hasło przewodnie 
cyklu wydarzeń brzmiało: „Uniwersytet”. 
Politechnika Krakowska — z którą Papieża 
Polaka od wczes nych lat jego posługi kap-
łańskiej łączyły rozliczne więzi — wniosła 
znaczący wkład do wspólnego przedsię-
wzięcia środowiska akademickiego. 

Głównym wydarzeniem naukowym 
Dni Jana Pawła II była sesja zatytułowana 
„Uniwersytet”, zorganizowana 7 listopa-
da w auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W spotkaniu, w debacie 
rektorów, uczestniczył prof. Jan Kazior. Wy-
stąpienie rektora Politechniki Krakowskiej 
stało się okazją do przypomnienia wielu 
spotkań księdza Karola Wojtyły jako wika-
riusza w parafi i św. Floriana ze studentami 
i pracownikami PK. 

Prof. Jan Kazior mówił też o szczegól-
nie ważnym dla społeczności naszej uczel-
ni spotkaniu Jana Pawła II z senatorami 
PK 17 czerwca 1999 r. na Wawelu. Wówczas 
to Jan Paweł II przyjął godność honorowe-
go senatora i profesora Politechniki Kra-
kowskiej. Przywołując to podniosłe wyda-
rzenie sprzed 20 lat, rektor PK powiedział, 
że to ogromne wyróżnienie dla społeczno-
ści uczelni stanowi jednocześnie „ogrom-
ne zobowiązanie do zgłębiania słów Jana 
Pawła II, nie tylko jako głowy Kościoła, ale 
także wybitnego fi lozofa i naukowca”. 

Nawiązując do wyzwań 
stojących przed ludźmi nauki 
i szkołami wyższymi, szcze-
gólnie uczelniami technicz-
nymi, prof.  Jan Kazior przy-
pomniał, że w rozważaniach 
papieskich o misji uniwersy-
tetu jest mowa o zachowaniu 
rozwagi w wytyczaniu granic 
naukowych eksperymentów 
oraz odpowiedzialności za 
odkryte prawdy, w tym te, 
które dotyczą wpływu czło-
wieka na środowisko. Rektor 
PK jako kluczowe w formo-
waniu młodych ludzi, kształ-
cących się na uniwersytetach, 
wymienił nauczenie ich umie-
jętności samodzielnego my-
ślenia. 

Do tradycji związanej z udziałem Po-
litechniki Krakowskiej w akademickich 
wydarzeniach, które upamiętniają Jana 
Pawła  II, weszło organizowanie co roku 
konkursu fotografi cznego, nawiązujące-
go do tematu wiodącego danej edycji Dni 
Jana Pawła II. Tegoroczny temat „Uniwer-
sytet” sprawił, że na konkurs nadesłano 
58 prac. Po otwarciu kopert z nazwiskami 
autorów najwyżej ocenionych prac oka-
zało się, że zdobywcą I nagrody został 
Zbigniew Latała z Wydziału Mechanicz-
nego PK. Ogłoszenie laureatów konkursu 
odbyło się 6 listopada podczas wernisa-

żu wystawy pokonkursowej w pawilonie 
konferencyjno-wystawowym „Kotłow-
nia”. (Szerzej o konkursie i jego laureatach 
piszemy na s. 32).

Program Dni Jana Pawła II obejmował 
różne wydarzenia naukowe i kulturalne. 
Miejscu uniwersytetu w nauczaniu Jana 
Pawła II poświęcono sesję w Akademii 
„Ignatianum”, a w murach Akademii Mu-
zycznej odbyła się międzynarodowa sesja 
z serii „Muzyka wobec poezji i nauczania 
Karola Wojtyły i Jana Pawła II”, zorganizo-
wana we współpracy z Uniwersytetem Pa-
pieskim Jana Pawła II. W kościele św. Piotra 
i Pawła można było wysłuchać koncertu, 
na który złożyły się utwory Johna Ruttera 
i Henryka Jana Botora.   

Wydarzenia Dni Jana Pawła II zakoń-
czyła uroczystość w Sanktuarium Świętego 
Jana Pawła II. Po mszy św., koncelebrowanej 
przez kard. Stanisława Dziwisza, nastąpiło 
wręczenie nagród w dwóch konkursach 
— literackim dla studentów oraz konkursie 
fotografi cznym PK. W ceremonii końcowej 
uczestniczyli rektorzy szkół wyższych Kra-
kowa, w tym rektor PK prof. Jan Kazior. 

Tegoroczne Dni Jana Pawła II odbyły 
się po raz czternasty. Edycja XV, jubile-
uszowa wypadnie w roku, w którym czcić 
będziemy setną rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły — Jana Pawła II. 

(ps, ms)

XIV Dni Jana Pawła II

Inspiracje płynące z papieskich rozważań

Kardynał Stanisław Dziwisz z rektorami szkół wyższych, uczestniczących w Dniach Jana 
Pawła II, i laureatami nagród w konkursie literackim i fotografi cznym. Fot.: Jan Zych

Debata rektorów w ramach sesji naukowej w auli Col-
legium Novum UJ; mówi rektor PK Jan Kazior, w środku 
rektor UJ Wojciech Nowak, z prawej rektor AM Stanisław 
Krawczyński. Fot.: Małgorzata Syrda-Śliwa
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 „Aspekty konserwatorskie i ekologiczne 
w ochronie krajobrazu” — pod taką nazwą 
odbyła się XXVI konferencja naukowa z cyklu 
poświęconego sztuce ogrodowej i dendro-
logii historycznej. Wydarzenie zorganizo-
wane zostało w dniach 24–25 października 
2019 r. przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Te-
renów Zielonych w Instytucie Architektury 
Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 
a także  sekcje Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury Oddziału PAN w Krakowie — Sekcję 
Sztuki i Architektury Ogrodowej i Sekcję Ar-
chitektury Krajobrazu. 

Zasadniczym celem konferencji była 
popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony 
krajobrazu oraz podniesienie świadomo-
ści i kształtowanie postaw ekologicznych. 
W dyskusji nad tą tematyką istotne były 
rozważania dotyczące zrównoważonego 
rozwoju, rozpatrywanego między inny-
mi w kontekście miasta zintegrowanego 
z kraj obrazem, z zielenią ogrodów, bio-
różnorodnością, przestrzenią publicz-
ną, będącą generatorem aktywności 
społecznych i ekonomicznych. Konferen-
cja stała się polem debaty nad ochroną 
dziedzictwa kulturowego, ochroną i kształ-
towaniem krajobrazu, a także aspektami 
ekologicznymi w zagadnieniach konser-
wacji i ochrony krajobrazu. 

Podczas dwudniowych obrad wygło-
szono czterdzieści trzy referaty, których 
wysłuchało stu pięćdziesięciu uczestników 
— specjalistów architektury kraj obrazu, 
historii sztuki, konserwacji zabytków, den-
drologii, sztuki ogrodowej i specjalności 
pokrewnych.

Ważnymi wydarzeniami, towarzy-
szącymi konferencji, były trzy wystawy 
przypominające znakomite postacie 
oraz ich dokonania. Pierwsza wystawa 
prezentowała dorobek profesor Anny 
Mitkowskiej, inicjatorki i pierwszej or-
ganizatorki cyklu konferencji na temat 
sztuki ogrodowej. Druga wystawa przy-
pomniała osobę oraz dokonania jednego 
z ojców polskiej szkoły sztuki ogrodowej 
i najwybitniejszych badaczy polskiej 
sztuki ogrodowej — profesora Wydziału 
Architektury PK Gerarda Ciołka. Trzecia 
wystawa przedstawiała dorobek nauko-
wy i projektowy emerytowanej profesor 
WA PK Marii Łuczyńskiej-Bruzdy. 

Konferencje na temat sztuki ogrodo-
wej są nie tylko areną naukowych dysku-
sji. Tegoroczna edycja stanowiła okazję 
do uhonorowania osób zasłużonych dla 
polskiej kultury i konserwacji zabytków. 
Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, przyznawany przez ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego, otrzymał za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochro-
ny dziedzictwa kulturowego dr hab. inż. 
arch. Zbig niew Myczkowski, prof. PK, pra-
cownik Instytutu Architektury Krajobra-
zu WA PK. Medal wręczyła dr Magdalena 
Marcinkowska, dyrektor Departamentu 
Ochrony Zabytków w MKiDN. 

Nagrodę im. Gerarda Ciołka, przyzna-
waną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków, otrzymała — 

na mocy jednogłośnej decyzji kapituły — 
prof. Maria Łuczyńska-Bruzda, wieloletnia 
pracowniczka WA PK. Laureatka odebrała 
nagrodę z rąk Jerzego Szałygina, wicepre-
zesa stowarzyszenia. Laudację wygłosił 
Zbigniew Myczkowski (również laureat tej 
nagrody). Nagrodzona otrzymała dyplom 
i medal zaprojektowany przez Mariana Ko-
niecznego. 

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, 
prof. PK i dr inż. arch. Katarzyna Hodor 
zostały udekorowane złotymi odznakami 
„Za Opiekę nad Zabytkami”, a prof. Annie 
Mitkowskiej, prof. Krystynie Pawłowskiej 
i prof.  Agacie Zachariasz wręczono złote 
odznaki Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków. Ponadto dr Tadeusz M. Ciołek, 

Wyróżnienia dla pracowników PK

Ekologia i dziedzictwo kulturowe

Zbigniew Myczkowski udekorowany został złotym medalem „Gloria Artis” przez Magdalenę 
Marcinkowską

Anna Mitkowska

Maria Łuczyńska-Bruzda
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ska”. Pierwszą i drugą nagrodę przyznano 
studentom kierunku architektura krajobra-
zu na WA PK, odpowiednio — Szymonowi 
Chromikowi („Wkraczanie przyrody do  te-
renów zabytkowych — pozytywne i nega-
tywne aspekty zjawiska”) i Agnieszce Gre-
niuk („Renowacja strumieni na terenach 
zurbanizowanych i jej znaczenie w ujęciu 
ekologicznym”). 

Wydarzenie zostało objęte patrona-
tem ministra środowiska Henryka Kowal-
czyka, wiceministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, generalnego konserwatora 
zabytków Magdaleny Gawin, rektora Po-
litechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora 
oraz prezesa Stowarzyszenia Architek-

tury Krajobrazu Piotra Redy. Partnerami 
konferencji były Muzeum Pałacu Króla 
Jana  III w Wilanowie oraz Polski Komi-
tet Narodowy Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków i Miejsc Historycz-
nych ICOMOS. Tegoroczna edycja została 
sfinansowana dzięki Narodowemu Fun-
duszowi Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Kolejną edycję konferencji zaplanowa-
no na październik 2020 r. 

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

W roku bieżącym minęło 80 lat od aresz-
towania na początku niemieckiej oku-
pacji krakowskich profesorów. W rocz-
nicę Sonderaktion Krakau, 6 listopada 
2019 r. w Krakowie odbył się Akademicki 
Dzień Pamięci. Główne uroczystości 
miały miejsce w Collegium Novum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, skąd 80  lat 
temu podstępnie sprowadzonych na 
rzekomy wykład naukowców wywie-
ziono do obozu koncentracyjnego 
Sachsen hausen. 

Wśród osób aresztowanych 6 listopa-
da 1939 r. był Izydor Stella-Sawicki, który 
tego dnia przybył do Collegium Novum 
na spotkanie grupy profesorów Akade-
mii Górniczej. Spotkanie przypadkowo 
zbiegło się w czasie z akcją Niemców 

przeciwko profesorom UJ. Dzięki między-
narodowej akcji nacisku na władze nie-
mieckie prof. Stella-Sawicki, wraz z grupą 
starszych profesorów, został zwolniony 
z obozu 8 lutego 1940 r. Na temat jego 
obozowych przeżyć ukazał się artykuł 
Jadwigi Leszczyckiej „Profesor Izydor 
Stella-Sawicki w Sachsenhausen” („Prze-
gląd Lekarski” 1979, nr 1).

W 1945 r., już w pierwszych dniach po 
opuszczeniu Krakowa przez Niemców, 
prof. Stella-Sawicki podjął starania o utwo-
rzenie w Krakowie uczelni technicznej. 
Powołano wtedy Wydziały Politechniczne 
przy Akademii Górniczej. Na czele Wydzia-
łów Politechnicznych stanął prof. Stella-
-Sawicki. Z czasem przekształcono  je w Po-
litechnikę Krakowską. 

80. rocznica Sonderaktion Krakau

(dokończenie ze s. 12)

Rocznicowe spotkanie w Collegium 
Novum poprzedziło złożenie kwiatów na 
grobach profesorów aresztowanych pod-
czas Sonderaktion Krakau. Na cmentarzu 
Salwatorskim przy grobie prof. Izydora 
Stelli-Sawickiego spotkali się przedstawi-
ciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku Poli-
techniki Krakowskiej. Symboliczną lampkę 
zapalił Michał Nowak. 

W dniach poprzedzających rocznicę uka-
zała praca Ireny Paczyńskiej „Aktion gegen 
Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopa-
da 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowa-
nych”. Oparta na niezwykle bogatym mate-
riale źródłowym publikacja przynosi wiele 
mało znanych dotąd informacji, w tym także 
dotyczących Izydora Stelli-Sawickiego.

(ps)

W kolejny rok działalności wkroczył 
Uniwersytet Trzeciego Wieku Poli-
techniki Krakowskiej. Rok akademicki 
2019/2020 zainaugurowało sympozjum 
w sali konferencyjnej pawilonu „Kot-
łow nia”. Podczas sympozjum wykład za-
tytułowany „Inżynieryjne dziedzictwo 
Krakowa” wygłosił dr  inż. arch. Krzysztof 
Wielgus z Wydziału Architektury PK.

Podobnie jak w latach poprzednich, dla 
słuchaczy UTW PK przygotowano boga-
ty program zajęć. Ich tematyka wykracza 

Bogata oferta dla słuchaczy UTW PK
poza obszar tradycyjnych zainteresowań 
uczelni technicznej. W ramach kolejnych 
sympozjów zaplanowano wykłady doty-
czące: kierowanej przez prof. Kazimierza 
Flagę wyprawy mostowej do Japonii, mu-
zeów Europy, fenomenu plakatu, degra-
dacji i rekultywacji gleb, chińskiej myśli 
fi lozofi cznej i religijnej oraz obrazu Matejki 
„Konstytucja 3 maja 1791”. Na zakończenie 
pierwszego semestru wykład „Jak pozna-
jemy świat?” wygłosi prof. Stanisław Ma-
zurkiewicz. 

Słuchaczom UTW zaproponowano też 
udział w seminariach m.in. na temat no-
wych technologii, fi lozofi i i religioznaw-
stwa, komunikacji i relacji, historii sztuki, 
fi lmu oraz promocji zdrowia. W ramach 
zajęć warsztatowych odbywają się spot-
kania z muzyką (w tym muzykoterapia) 
oraz treningi pamięci i umysłu. Ponadto 
przygotowano program turystyczny — 
spacery po Krakowie i wycieczki (krajowe 
i zagraniczne).

(R.) 

syn Gerarda Ciołka, został wyróżniony Ho-
norową Odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.

Podczas listopadowej konferencji 
uczczono także jubileusz pracy naukowej 
profesor Anny Mitkowskiej, wybitnej spe-
cjalistki w dziedzinie badania sztuki ogro-
dowej i krajobrazu kulturowego. 

Konferencji, podobnie jak w latach 
ubiegłych, towarzyszyła także naukowa 
sesja studencka. Przybrała ona formę kon-
kursu na najlepszą prezentację. W tej kate-
gorii wyróżniono studentkę warszawskiej 
SGGW Joannę Kosno-Jończy za referat 
„Percepcja drzew przez mieszkańców wsi 
i miast na przykładzie Warszawy i Jedliń-
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Już po raz piętnasty na Politechnice Kra-
kowskiej odbyły się Inżynierskie Targi Pra-
cy. 24 października 2019 r. wzięło w nich 
udział prawie 40 wystawców, którzy re-
prezentowali środowisko pracodawców 
i instytucji rynku pracy. Dużym zaintere-
sowaniem po raz kolejny cieszyła się Strefa 
Doradztwa. Studenci mieli okazję skorzy-
stać w niej z pomocy doradców zawodo-
wych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
Ochotniczych Hufców Pracy i rekruterów 
z fi rm biorących udział w targach.

Wśród tegorocznych wystawców po-
nad połowę stanowili uczestnicy poprzed-
nich edycji ITP. Większość zadeklarowała, 
że udział w targach pracy na PK przyczynił 
się do zatrudnienia nowych pracowników. 
Pracodawcy, pytani o główne cele, które 
realizują dzięki wydarzeniu, wymienili: pro-
mocję fi rmy (ponad 75 proc. odpowiedzi), 
informowanie studentów o prowadzonych 
rekrutacjach (91 proc. respondentów) oraz 
bezpośrednią rekrutację na  stanowiska 
pracy, praktyk i staży (87 proc.). Podobnie 
jak w minionych latach, pracodawcy bar-
dzo dobrze ocenili organizację tegorocz-
nych targów. Aż 96 proc. ankietowanych 
było zadowolonych z udziału w targach 
i podkreślało bardzo dobrą współpracę 
z Biurem Karier. W  opinii pracodawców 
rzeczą, którą warto wciąż doskonalić, jest 
zwiększanie frekwencji studentów i absol-
wentów podczas wydarzenia. 

Po tegorocznych targach pracy na 
PK  chęć dalszej współpracy z Biurem Ka-
rier zadeklarowało 91 proc. pracodawców. 
Ponad 3/4 tej grupy zamierza wziąć udział 
w przyszłorocznych targach, 61 proc. wyra-
ziło zainteresowanie publikowaniem ofert 
pracy, praktyk i staży w politechnicznej ba-
zie on-line, a prawie połowa respondentów 
widzi potrzebę bezpośrednich spotkań ze 
studentami na uczelni. 

Udział w targach jest dla studentów do-
skonałą okazją do bezpośredniego kontaktu 
z  pracodawcami. Podczas ITP 2019 można 
było pozostawić swoje CV u rekruterów, 
a także porozmawiać o możliwoś ciach 
współpracy z fi rmą, którą reprezentowali. 
Biuro Karier zachęcało studentów i  stu-

dentki uczelni do przy-
łączenia się do projektu 
PIKAP, umożliwiającego 
rozwijanie kompetencji 
kluczowych z punktu 
widzenia rynku pra-
cy. W specjalnej Strefi e 
POWER PK  studenci 
mog li także pozyskać 
informację o działaniach 
planowanych w ramach 
projektów współfi nan-
sowanych ze środków 
UE  i realizowanych na 
PK przez inne jednostki, 
m.in.: Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów 
Jakości, Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości czy FutureLab PK.

Inżynierskie Targi Pracy 
to nie wszystko

Organizowanie Inżynierskich Targów 
Pracy PK to nie jedyna forma aktywności 
Biura Karier. Współpraca z pracodawca-
mi trwa przez cały rok, a jej główną oś 
stanowi internetowa baza ofert pracy, 
praktyk i staży, dostępna na stronie Biura 
Karier. W 2019 r. opublikowano 3441 ofert, 
w których pracodawcy zaproponowa-
li tylko od stycznia do końca listopada 
8847  miejsc pracy. Wśród wszystkich 
ogłoszeń 2620 dotyczyło pracy, 328 ogło-
szeń dotyczyło praktyk. O stażach infor-
mowało 408  ofert, a o innych formach 
zaangażowania, np. wolontariacie — po-
zostałe 88 ofert. Prawie 70 proc. ogłoszeń 
dotyczących praktyk uwzględniało płatną 
współpracę ze studentami.

Biuro Karier PK nieustannie moni-
toruje także losy absolwentów uczelni. 
W 2019 r. badania dotyczyły dwóch roczni-
ków — absolwentów z 2018 r., pół roku od 
uzyskania dyplomu PK oraz absolwentów 
z 2016 r., trzy lata po obronie. Uzyskane 
dane potwierdziły bardzo dobrą sytuację 
absolwentów PK na rynku pracy. Wynika 
z nich, że po 6 miesiącach od  ukończenia 
studiów pracuje 94,4 proc. absolwentów 

studiów II stopnia rocznika 2018 (prze-
badano 605 osób). Wśród nich 88,1 proc. 
wykonuje zawód zgodny lub częścio-
wo zgodny z wykształceniem. Warto 
podkreś lić, że ponad 3/4 przebadanych 
absolwentów rozpoczęło swoją pierwszą 
pracę w trakcie studiów lub miesiąc po 
obronie. Absolwenci studiów I stopnia 
tego rocznika w zdecydowanej większoś-
ci kontynuują edukację, 77,1 proc. de-
klaruje naukę na studiach magisterskich 
(przebadano 590  absolwentów studiów 
I stopnia). Spośród osób, które opuściły 
mury PK,  informację o zatrudnieniu pot-
wierdziło 3/4 respondentów. 

Z upływem czasu sytuacja zawodo-
wa absolwentów PK stale się poprawia. 
Z badania absolwentów rocznika 2016 (po 
trzech latach od opuszczenia PK) wynika, że 
w 2019 r.  w grupie 424 przebadanych pracu-
je 96,2 proc. absolwentów, a odsetek zatrud-
nionych w zawodzie wzrósł do  90,3  proc. 
Według deklaracji absolwentów rocznika 
2016 w  aktualnej pracy wykorzystują wie-
dzę (67,4 proc.) i  umiejętności (73 proc.) 
zdobyte na studiach. Zdaniem absolwen-
tów tego rocznika studia na PK  pozwalają 
na zatrudnienie w zawodzie wyuczonym 
(76,5  proc.) i na satysfakcjonujące zarobki 
(54,3 proc.). W ciągu dwóch lat wynagro-
dzenie absolwentów PK wzrasta przeciętnie 
o 2 tys. złotych, a ponad połowa badanych 
zarabia powyżej 5 tys. złotych miesięcznie.

Biuro Karier PK informuje, szkoli i pośredniczy w kontaktach studentów 
z pracodawcami, zachęcając obydwie strony, by uczyły się od siebie nawzajem

Między studentem i pracodawcą
MAJA ZIĘTARA

Rektor PK Jan Kazior podczas  ITP PK 2019 w rozmowie 
z przedstawicielami ArcelorMittal
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PIKAP do 2020

Formą sprzyjająca otwieraniu rynku pracy 
przed studentami jest również realizowany 
przez Biuro Karier trzyletni projekt, dofi nan-
sowany w konkursie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Projekt „PIKAP — Progra-
mowanie Indywidualnych Kompetencji Ab-
solwentów Politechniki. Wsparcie świadcze-
nia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier 
Politechniki Krakowskiej” będzie realizowa-
ny do końca 2020 r. Do udziału zapraszani 
są studenci II roku i starsi. Zainteresowani 
mogą korzystać z testów diagnostycznych, 
dostępnych on-line, by ocenić poziom indy-
widualnych kompetencji, kluczowych w da-
nym zawodzie. 

Dzięki projektowi na PK odbywają się 
także branżowe targi pracy. Biuro Karier 
organizuje je wspólnie z wybranymi pra-
codawcami, którzy współpracują z uczel-
nią i Radami Pracodawców, działającymi 
na wydziałach uczelni. W 2019 r. odbyły się 
3  edyc je targów: na Wydziale Mechanicz-
nym, Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wy-
dziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. 
Podczas takich spotkań studenci mogą zwe-
ryfi kować swoje dokumenty aplikacyjne, 
np. CV, a w trakcie indywidualnych rozmów 
z pracodawcami mogą zyskać indywidualne 
wskazówki i informacje na temat konkret-
nych stanowisk. Zainteresowaniem cieszą 
się także spotkania z pracodawcami w for-

mie case studies (np. z fi rmą Valeo czy pod-
czas Strabag Day na PK w listopadzie br.). 

Ważną sferą w działalności Biura Karier 
PK są też szkolenia. Tematów przybywa 
— m.in. odbywają się kursy poświęco-
ne praktycznym aspektom prowadzenia 
fi rmy, zarządzaniu projektem, ochronie 
własności intelektualnej w procesie rekru-
tacji, pracy w zespole wielopokoleniowym, 
negocjacjom, wystąpieniom publicznym 
i komunikowaniu się w środowisku mię-
dzykulturowym. Pracownicy Biura Karier 
przygotowują także studentów do udziału 
w sesjach Assessment Center. 

Słowa podziękowania za lata pracy na 
Politechnice Krakowskiej skierował do 
osób przechodzących na emeryturę rek-
tor, prof. Jan Kazior podczas tradycyjnego 
spotkania, które odbyło się 8 listopada 
2019  r.  w Sali Senackiej. Życząc osobom 

Za lata pracy dla Politechniki
kończącym pracę dobrych pomysłów na 
najbliższe lata, rektor wyraził nadzieję, 
że przejście w stan spoczynku nie będzie 
oznaczać utraty więzi z uczelnią. 

Wśród rozstających się z Politechniką, 
jako miejscem pracy, jest w tym roku osoba 

szczególnie dla uczelni zasłu-
żona — prof.  Elżbieta Nachlik. 
W latach 1993–1999, przez 
dwie kadencje, jako pierwsza 
(i do tej pory jedyna) kobieta 
była prorektorem PK, a w latach 
2008–2016 (też przez dwie ka-
dencje) sprawowała obowiązki 
dziekana Wydziału Inżynierii 
Środowiska. Swoimi pracami 
naukowymi i ekspertyzami 
znacząco przyczyniła się do 
budowania prestiżu macierzy-
stej uczelni. Formalne przejście 

w stan spoczynku osoby tak bardzo zaan-
gażowanej w sprawy Politechniki zapew-
ne nie spowoduje zerwania jej kontaktów 
z uczelnią. 

Wśród uczestników spotkania były 
osoby znane na uczelni szeroko poza 
jednostkami swego zatrudnienia, jak 
np. Jerzy Malina z Działu Eksploatacji i Za-
opatrzenia. Ze strony „Naszej Politechni-
ki” specjalne podziękowania należą się 
dwu osobom, dziś posiadającym status 
szacownego emeryta. To Barbara Korta-
-Wyrzycka, która kierowała Wydawnic-
twem PK, prowadzącym skład naszego 
pis ma, oraz dr Ryszard Moszumański, któ-
ry został pierwszym redaktorem naczel-
nym „Naszej Politechniki” i sprawował tę 
funkcję w latach 1997–2002.

(ps)

Wszystkie działania mają pomóc stu-
dentom rozwijać i wzmacniać umiejętności 
potrzebne w procesie rekrutacji i ułatwiać 
kontakt z przyszłymi pracodawcami. Celem 
jest nie tylko informować i szkolić, ale też 
motywować i zachęcać do inwestowania 
we własne kompetencje. Bo jak pokazują 
wieloletnie doświadczenia i obserwacje pro-
wadzone w Biurze Karier tacy absolwenci za-
wsze znajdują dobrego pracodawcę.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr Maja Ziętara kieruje Biurem Karier PK.

Barbara Korta-Wyrzycka przyjmuje podziękowania od rektora 
Jana Kaziora za lata pracy na Politechnice. Fot.: Jan Zych

Targi Pracy organizowane przez PK cieszą się sporym zainteresowaniem



16 Nasza Politechnika nr 12 (196) grudzień 2019 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Publikowane przez Katedrę Kształtowania 
Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej cza-
sopismo „Środowisko Mieszkaniowe — 
Housing Environment” od początku istnie-
nia konsekwentnie proponuje czytelnikom 
numery monografi czne, za każdym razem 
skoncentrowane wokół wybranego tema-
tu. Nie inaczej jest z czterema numerami 
(22–25), które ukazały się za rok 2018.

W numerach tych znajdujemy jednak 
tylko dwa tematy. Zagadnieniu „Woda 
i zieleń w architekturze” poświęcono aż 
40  artykułów, dlatego wypełniono nimi 
numery 22 i 24. Podobnie jednemu tema-
towi poświęcono dwa pozostałe numery 
z roku 2018, a temat ten brzmi: „Smart Pro-
ject, Building and City”.

Problemy wody, a tym bardziej zieleni 
w przestrzeni architektonicznej, zajmują 
nie tylko naukowców. Chętnie podejmują 
je media. Bywają przedmiotem debat pro-
wadzonych przez organizacje społeczne. 
W tekstach publicystycznych i rozmowach 
z udziałem ekspertów podnosi się głów-
nie walory rekreacyjne i prozdrowotne 
terenów zielonych oraz położonych blisko 
wody, szczególnie w dużych miastach. 
Zagadnienie może mieć jednak głębsze 
podłoże. Wspomina o tym Krzysztof Kwiat-
kowski (WA PK) w artykule „W stronę archi-
tektury współdzielonej z naturą” (nr 22). 

John Balling i John Falck przeprowa-
dzili eksperyment, podczas którego gru-
pie osób pokazywano fotografi e szero-
kiego spektrum habitatów. Badani mieli 
wskazywać te miejsca, w których chcie-
liby zamieszkać. W przeważającej liczbie 
przypadków wybierano scenerię bliską 
krajobrazom z sawanny Afryki — miejsca, 
w którym ewoluowali przodkowie współ-
czesnego człowieka. „Hipoteza sawanny, 
opracowana na podstawie eksperymentu 
przez ekologa Gordona Oriansa, zakłada 
istnienie u ludzi swego rodzaju wrodzonej, 
podświadomej pamięci środowiska na-
szych przodków” — pisze w swoim artyku-
le Krzysztof Kwiatkowski. 

Prezentowane tu numery „Środowiska 
Mieszkaniowego” przynoszą bogaty prze-
gląd problematyki wody i zieleni w architek-

turze, nie tylko w kontekście naszego kręgu 
kulturowego. Krystyna Paprzyca (WA PK) 
w artykule „Natura — Architektura — Czło-
wiek” zwraca uwagę, że ogrody publiczne 
są wynalazkiem kultury zachodniej. Tra-
dycyjne miasta japońskie więź z przyrodą 
starają się podtrzymywać poprzez ogrody 
prywatne. Również do przykładu zaczerp-
niętego z Japonii odwołał się Przemysław 
Bigaj (WA PK), opisując miejsce wody w pro-
jektach twórcy kojarzonego z architekturą 
betonową („Woda jako element idei i kom-
pozycji w architekturze Tadao Ando”, nr 22).

Inne spojrzenie na problem z pers-
pektywy Azji zawiera artykuł „The multiple 
dimentions of water in the designing and 
governance of public spaces. The case of 
Shanghai West Bund Project compared to 
other Western Waterfronts renovations” 
(nr 22). Jego autorami są: Gerardo Sempre-
bon (Politecnico di Milano, Shanghai Jiao 
Tong University), Wenjun Ma (Shanghai 
Jiao Tong University), Luca Maria Francesco 
Fabris (Politecnico di Milano). Artykuł poru-
sza żywo dyskutowany również w Polsce, 
chociażby podczas niedawnego Biennale 
Architektury w Krakowie, problem potrze-
by zwracania się miasta w stronę rzeki.  

Krakowski aspekt tego problemu opi-
suje Martyna Bednarz (doktorantka WA PK) 
w artykule „Rewitalizacja Bulwarów Wiśla-
nych — próba stworzenia nowej przestrzeni 
publicznej w mieście” (nr 24). Warto przyto-
czyć zawartą w podsumowaniu tekstu myśl, 
której często brakuje w bieżących debatach 
na temat zagospodarowania terenów nad-
rzecznych w Krakowie: „Tereny nadrzeczne 
podkreślają indywidualność miasta, jego 
niepowtarzalną naturę i są strategicznie 
ważne dla rozwoju urbanistycznego”.

Nr 24 „Środowiska Mieszkaniowego” 
przynosi wiele artykułów podejmujących 
problemy kontaktu architektury z wodą i zie-
lenią na konkretnych przykładach: Łodzi, Ko-
penhagi, Trebinje (w Bośni i Hercegowinie), 
Norymbergi, Krakowa, Zagłębia Ruhry czy 
Islandii, jak i w szerszych kontekstach. 

Numery 23 i 25 wydawnictwa kontynu-
ują tematykę, która pojawiła się w nume-
rach 19 i 21 w roku poprzednim. Przedmio-
tem zainteresowania autorów zebranych 
artykułów jest wykorzystanie technologii 
inteligentnych w budynkach i organizmach 
miejskich. Jak pisze we wstępie do nume-
ru 23 twórca i redaktor naczelny pisma 
prof. Wacław Seruga wybór tematu dwóch 
kolejnych wydań „Środowiska Mieszkanio-
wego” podyktowany został dużym zainte-
resowaniem czytelników tą tematyką. 

Oba nowe numery pisma pokazują 
przede wszystkim, jak wielkie zmiany za-
chodzą w architekturze pierwszych dekad 
XXI wieku. Uświadamiają też, że zacho-
dząca rewolucja będzie od jej twórców 
wymagać nowych kompetencji. Co tu 
dużo mówić: Witruwiusz z Le Corbusierem 
i Frankiem Gehrym już nie wystarczą! Do 
podstawowych lektur zawodowych trze-
ba będzie teraz dołączyć prace Johna von 
Neumanna, Steve’a Jobbsa i Boyda Cohe-
na. Na dobry początek. 

Wskazuje na to artykuł Piotra Celewi-
cza (WA PK) „Blockchain — system opera-
cyjny nowoczesnego miasta” (nr 23). Autor, 
opierając się na przykładzie tak nowoczes-
nych metropolii, jak Smart Dubaj, przed-
stawia pomysły wykorzystujące cyfrową 
kryptografi ę w celu usprawnienia interak-
cji zachodzących między strukturami no-
woczesnych miast. Rysuje wizję sztucznej 
inteligencji wykorzystywanej do poprawy 
infrastruktury i bezpieczeństwa, a także 
chmury danych, stanowiącej podstawę do 
analiz prowadzonych w czasie rzeczywi-
stym, przydatnych w sektorze zarządza-
nia kryzysowego. „Połączenie niezliczonej 
liczby sensorów i urządzeń pozwala, aby 
miasto działało sprawnie jak komputer” — 
pisze autor artykułu.

O tym, że problem jest jeszcze bardziej 
złożony, niż zdaje się to wynikać z tekstu 

„Środowisko Mieszkaniowe”: miasta zielone i coraz bardziej inteligentne

Smart niejedno ma imię
LESŁAW PETERS
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Piotra Celewicza, przekonuje Paweł Tor 
w artykule „»SMART CITY« to nie tylko 
technologia” (nr 23). Pisze, iż nowoczesne 
technologie stanowią w inteligentnych 
miastach jedynie „nakładkę” na istniejące 
środowisko i „nawet najbardziej zaawan-
sowane rozwiązania z dziedziny IT nie 
podniosą jakości życia w mieście, jeśli jego 
struktura i program nie będą odpowiadały 
na codzienne, podstawowe, nietechnolo-
giczne potrzeby człowieka”. Autor przy-
wołuje zasadę najsłabszego ogniwa, które 
decyduje o sile całego systemu. 

Małgorzata Petelenz (WA PK) zwra-
ca uwagę na niezbyt doceniany element 

przestrzeni miejskiej, jakim są murale, 
w artykule „Inteligentne ornamenty. 
Forma i funkcja murali w przestrzeni 
urbanistycznej” (nr 25). Wykorzystując 
architekturę, tak jak w malarstwie uży-
wa się płótna, murale odgrywają ważną 
rolę społeczną i wchodzą nieraz w dialog 
z mieszkańcami. Dwa numery „Środowi-
ska Mieszkaniowego”, noszące wspólny 
tytuł „Smart Project, Building and City”, 
z każdym kolejnym tekstem coraz bar-
dziej rozszerzają gamę znaczeń, kryjących 
się pod terminem smart city.

Rocznik 2018 czasopisma niesie ob-
fity materiał do przemyśleń w zakresie 

dwu różnych problemów o kluczowym 
znaczeniu dla współczesnej architektury. 
Charakter zaproponowanych tym razem 
tematów, a także sposób ich ujęcia przez 
większość autorów sprawia, że może to 
być lektura interesująca nie tylko dla pro-
jektantów naszej przestrzeni architekto-
nicznej. W szczególności należałoby ów 
rocznik polecić badaczom życia społecz-
nego. 

Na koniec istotna informacja: „Środo-
wisko Mieszkaniowe — Housing Environ-
ment” otrzymało 20 punktów w systemie 
oceny czasopism naukowych Minister-
stwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. 

Targi Książki są miejscem, w którym pasja 
pisarza spotyka się — dzięki wydawcy — 
z pasją czytelnika. Przynosząc informację 
na temat bogactwa rodzimego rynku 
wydawniczego, mogą być źródłem wie-
dzy również o osiągnięciach mniejszych 
ofi cyn wydawniczych, jak choćby te aka-
demickie. 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 
korzysta ze sposobności promowania swego 
dorobku na targach od lat. W tym roku pre-
zentowało swą ofertę od 24 do 27 paździer-
nika podczas 23. Międzynarodowych Targów 
Książki w Krakowie, w hali EXPO, goszczącej 
ponad 600 wystawców z 20 krajów. 

Nowości oraz różnorodność tematycz-
na książek przyciągnęły do stoiska Wy-
dawnictwa PK wielu czytelników. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się publikac-
je pracowników Wydziału Architektury 
PK. Przebojem okazało się drugie, rozsze-
rzone wydanie podręcznika akademickie-
go Macieja Motaka pt. „Historia rozwoju 
urbanistycznego Krakowa” oraz „Zielony 
Kraków” — wydane w tym roku dzieło 
Agaty Zachariasz. Odwiedzający pytali też 
o „Flotę, której już nie ma”, książkę zmar-
łego w ubiegłym roku prof. Andrzeja Sam-
ka, znanego popularyzatora nauki, przez 
lata związanego z Wydziałem Mechanicz-
nym PK.

Na stoisku Wydawnictwa PK można się 
też było spotkać 27 października z dr. Tade-
uszem Maciejem Ciołkiem, spod którego 
pióra wyszła publikacja naukowa pt.  „Ge-
rard Ciołek i przyjaciele. Kalendarium życia 
i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków”. 

Autor poświęcił książkę nie tylko ojcu — 
architektowi, wybitnemu znawcy sztuki 
ogrodowej, wykładowcy i profesorowi 
PK. Dopiero co wydany tom zawiera zapis 
zawodowych i życiowych powiązań z lat 
1900–1991 pomiędzy 25 polskimi architek-
tami, historykami sztuki i konserwatorami 

zabytków. Są wśród nich takie postaci, jak: 
Janusz Bogdanowski, Zygmunt Novák, 
Oskar Sosnowski, Jerzy Szablowski, Włady-
sław Terlecki, Tadeusz Tołwiński, Kazimierz 
Wejchert czy Jan Zachwatowicz. Z tej do-
cenionej w środowisku specjalistów pracy 
na pewno korzystać mogą: architekci, his-
torycy sztuki, badacze historii ogrodów, 
zabytków i architektury krajobrazu.

Tę edycję targów należy uznać za wyjąt-
kową także z powodu innego autorskiego 
spotkania. Doszło do niego 26  październi-
ka w Centrum Kongresowym ICE — gdzie 
z laureatką Literackiej Nagrody Nobla, pol-
ską pisarką Olgą Tokarczuk chciało poroz-
mawiać prawie 1900 osób. 

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Wydawnictwo PK podczas Targów Książki

Swą książkę promował podczas targów Ta-
deusz Maciej Ciołek

Także i w tym roku „Nasza Politechnika” była obecna na krakowskich targach książki

(dokończenie ze s. 16)
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Zmarły przed kilkoma miesiącami prof. Bo-
nawentura Maciej Pawlicki był znakomitym 
architektem i naukowcem — wychowan-
kiem, a później profesorem Politechniki 
Krakowskiej. Zapisał się między innymi 
jako badacz i konserwator zabytków Kra-
kowa i Zamościa, ale miał też duszę ency-
klopedysty. Do jego dorobku należy wszak 
wydany w 2010 r. „Ilustrowany słownik ter-
minów gwarowych budownictwa i archi-
tektury Podhala, Orawy i Spisza”, a także 
wydany rok później słownik terminologicz-
ny „Techniki budowlane w kompleksach 
zabytkowych”. 

„Dokonania małopolskich inżynierów 
w budowie niepodległej Polski”, wyda-
ne pod redakcją Bonawentury Macieja 
Pawlickiego, nie są encyklopedią. Jednak 
duch encyklopedyzmu daje o sobie znać 
w tej książce. Składają się na nią rozdziały 
napisane przez inżynierów, którzy przed-
stawiają osiągnięcia swych poprzed-
ników od momentu odzyskania nie-
podległości w 1918 r. Jak podkreśla we 
wstępie od wydawcy Mirosław Borycz-
ko, przewodniczący Rady Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa w Krakowie, autorzy to inżynierowie 
„z wrażliwością właściwą przedstawicie-
lom nauk humanistycznych”. Dodajmy: 
są nimi w większości absolwenci Poli-
techniki Krakowskiej.

Mirosław Boryczko zwraca uwagę, że 
w książce pojawia się wyjątkowo wielu 
architektów. „Trzeba jednak pamiętać, że 
przed 100 laty architekt był nie tylko auto-
rem projektu. Musiał się znać na konstruk-
cji, instalacjach sanitarnych, wentylacji itd. 
Inżynierowie sprzed 100 i więcej lat nie tyl-
ko tworzyli nową jakość w przestrzeni. To-
czyli również batalie o zachowanie śladów 
polskiej suwerenności, nie dopuszczając 
np. do wyburzenia pozostałości po murach 
historycznego Krakowa. Ich determina-
cji zawdzięczamy zachowanie fragmentu 
murów z Bramą Floriańską i Barbakanem” 
— pisze w nocie „Od wydawcy” Mirosław 
Boryczko. 

Pierwszy rozdział sięga wstecz, do 
epoki zaborów, prezentując korzenie 

myśli inżynierskiej wolnej Polski. Znany 
naukowiec, a jednocześnie bardzo ak-
tywny popularyzator wiedzy Ryszard 
Tadeusiewicz wspomina postać generała 
Józefa Bema, wzór patrioty i Polaka. To 
właśnie Bem utworzył w Paryżu Towa-
rzystwo Politechniczne Polskie. Z czasem 
doszło do założenia Krakowskiego Towa-
rzystwa Technicznego, później Akademii 
Górniczej i jej Wydziałów Politechnicz-
nych, które dały początek Politechnice 
Krakowskiej. 

Również do epoki zaborów odwołuje 
się Bonawentura Maciej Pawlicki w arty-
kule „Tradycja nauki i sztuki w Małopolsce 
i na Wielkiej Emigracji”. Autor przedstawia 
wiele postaci architektów, którzy w du-
żym stopniu wpłynęli na dzisiejszy wy-
gląd Krakowa. 

W następnym rozdziale Ewa Majew-
ska (absolwentka PK) przedstawia postać 
Tadeusza Niedzielskiego, kartografa, któ-
remu powierzono kierowanie zespołem 
wyznaczającym granice odrodzonego 
państwa. Wojciech Przegon pisze o Józe-
fi e Kolanowskim, mierniczym zamojskim. 
Bonawentura Maciej Pawlicki krótko 
zarysowuje dorobek Krakowskiego To-
warzystwa Technicznego i 140 lat ruchu 
stowarzyszeniowego inżynierów, zaś 

Jerzy Banaś (absolwent PK) szerzej opisuje 
działalność inżynierów krakowskich w mi-
nionym stuleciu.  

Tymoteusz Maciej Bąkowski (kolejny 
absolwent PK) swój duży artykuł poświęca 
małopolskiej architekturze na przełomie 
XIX i XX wieku, a Bonawentura Maciej Paw-
licki również bardzo szeroko przedstawia 
inteligencję techniczną Lwowa i Krakowa 
w XX i XXI wieku. O najnowszej konstrukcji 
w centrum Krakowa — podziemnej ekspo-
zycji archeologii i historii Rynku Głównego 
— pisze Stanisław Karczmarczyk (były pra-
cownik PK). 

Dopełnieniem książki są krótkie tek-
sty dotyczące Politechniki Krakowskiej, 
a ściślej, działalności Centrum Transferu 
Technologii PK (autorkami są Marlena Ma-
rek i Małgorzata Ilona Ciesielska; materiał 
przygotowany na bazie artykułu publiko-
wanego w „Naszej Politechnice”) oraz dnia 
dzisiejszego i perspektyw uczelni (autor-
stwa Bonawentury Macieja Pawlickiego). 

Recenzent pracy prof. Kazimierz Flaga 
zwrócił uwagę, że książka pokazuje wiele 
faktów, wydarzeń i ludzi, o których wkła-
dzie w dzieło Polski niepodległej zasad-
niczo niewiele wiemy. „Myślę, że podob-
ne publikacje mogłyby powstać również 
na bazie doświadczeń polskiej inżynierii 
w pozostałych zaborach” — napisał Kazi-
mierz Flaga. 

Mnogość przywołanych w prezento-
wanej książce faktów, szczególnie w arty-
kułach Jerzego Banasia, Macieja Bąkow-
skiego i Bonawentury Macieja Pawlickiego, 
czyni tom prawdziwą skarbnicą wiedzy 
o inżynierach niepodległej Polski. Czytel-
nicy zapewne niejednokrotnie będą się-
gać do tej książki w poszukiwaniu danych, 
których nie znajdą w encyklopediach, nie 
wspominając już o Internecie. 

„Dokonania małopolskich inżynierów w bu-
dowie niepodległej Polski”, pod redakcją Bo-
nawentury Macieja Pawlickiego, red. naukowa: 
Kazimierz Flaga, wydawca: Małopolska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, 
Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2019. 

Książka

Małopolscy inżynierowie Niepodległej
LESŁAW PETERS
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Sześćdziesiąt trzy lata temu — 30 paź-
dziernika 1956  r. — na dziedzińcu 
Politechniki Krakowskiej zebrali się 
studenci i pracownicy PK, a także przed-
stawiciele innych uczelni, aby wyrazić 
poparcie dla Węgrów, którzy wystąpili 
przeciw komunistycznej dyktaturze. 

Solidarni 
z bohaterskimi Węgrami

Fot.: Ewa Deskur-Kalinowska

Społeczność politechniczna i członkowie ro-
dzin pracowników PK gromadzą się od sied-
miu lat w listopadzie w kaplicy pw.  Zmar-
twychwstania Pańskiego na cmentarzu 
Rakowickim, by uczcić pamięć zmarłych 
profesorów, pracowników, wychowanków, 
studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku PK i by modlić się za ich dusze. 
9 listopada 2019 r. mszę św. za zmarłych 
pod nieobecność wcześniej zaproszonego 
ks.  prałata Grzegorz Szewczyka z parafi i 
św.  Floriana odprawił ks. Grzegorz Kotala, 
notariusz krakowskiej kurii metropolitalnej. 

Na ołtarzu złożono Księgę Pamięci 
Zmarłych. Pamięć o członkach politechnicz-
nej wspólnoty, spoczywających na różnych 
cmentarzach Polski i świata, symbolizowało 
też osiem zapalonych przed ołtarzem zni-
czy, nawiązujących do ośmiu wydziałów PK. 

W modlitewnym Marszu Pamięci uczest-
nicy nabożeństwa udali się następnie na 

Wspominamy tych, którzy odeszli

Politechniczne Zaduszki 2019
ROMAN KAHUL

grób prof. Romana Ciesielskiego, wybitnego 
specjalisty w dziedzinie mechaniki budowli, 
rektora PK w latach 1981–1982. W tym roku 
mija piętnasta rocznica śmierci Profesora, 
a on sam, gdyby żył, obchodziłby dziewięć-
dziesiąte piąte urodziny. Znicz zapalili obecny 
rektor PK Jan Kazior, były rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak i obecny na uroczystości syn 
prof. Romana Ciesielskiego — dr Krzysztof 
Ciesielski. Wspomniani zostali również wszy-
scy zmarli profesorowie i pracownicy uczelni. 

O trudnych początkach i narodzinach 
naszej uczelni mówił przy grobie Adolfa 
Szyszko-Bohusza — twórcy i pierwsze-
go dziekana Wydziału Architektury — 
prof.  Kazimierz Flaga. Na grobie zmarłe-
go w 2013 r. w Kalifornii architekta Adama 
Berestyńskiego, uhonorowanego wpisem 
do Złotej Księgi Wychowanków PK, znicz za-
palili prezesi SWPK — Izabela Paluch oraz Je-
rzy Noworyta. Odczytano imiona i nazwiska 

zmarłych laureatów Złotej Księgi PK. Odwie-
dziliśmy również grób przedwcześ nie zmar-
łego rektora PK prof. Kazimierza Sokalskiego. 
Zapaliliśmy znicz na grobie rektora Akade-
mii Górniczej prof.  Walerego Goetla, który 
wspierał na każdym etapie proces organi-
zacji Wydziałów Politechnicznych i otrzymał 
tytuł doctora honoris causa PK oraz na grobie 
prof.  Edmunda Wilczkiewicza jednego 
z twórców Lwowskiej Szkoły Geodezyjnej 
i pierwszego dziekana Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Wodnej Wydziałów Politech-
nicznych.

Przed Dniem Wszystkich Świętych 
na każdym ze zidentyfi kowanych gro-
bów członkowie Samorządu Studentów 
PK umieścili chorągiewkę na znak pamięci. 

W przyszłym roku podczas Zaduszek 
będziemy wspominać zmarłych wycho-
wanków Politechniki. 

Zdjęcia: Jan Zych

Roman Kahul jest absolwentem Wydziału Bu-
downictwa Lądowego PK, przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Koła Seniorów SWPK i Absol-
wentów UTW PK.

23 października 2019  r. — w rocznicę 
wybuchu węgierskiego zrywu wolno-
ściowego — konsul generalny Repu-
bliki Węgierskiej Adrienne Körmendy 
i rektor PK prof. Jan Kazior złożyli kwia-
ty pod tablicą, która upamiętnia tamte 
wydarzenia.
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Koncepcja otwartego do-
stępu (Open Access) zakła-
da udostępnianie w po-
staci cyfrowej w Internecie 
publikacji naukowych 

i wyników badań naukowych, fi nanso-
wanych ze środków publicznych, w celu 
ich bezpłatnego wykorzystywania przez 
naukowców, studentów, przedsiębior-
ców i całe społeczeństwo. Działania 
związane z propagowaniem tej idei re-
alizowane są na świecie od 2002 r., czyli 
od przyjęcia Budapeszteńskiej Inicjaty-
wy Otwartego Dostępu (Budapest Open 
Access Initiative)1.

Wdrożyć zasady

Również w Polsce podejmowane są ini-
cjatywy, których celem jest wprowadze-
nie zasad otwartego dostępu. Wyrazem 
tej strategii jest dokument pt. „Kierunki 
rozwoju otwartego dostępu do publikacji 
i wyników badań naukowych w Polsce”2, 
przyjęty 23 października 2015 r. przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Ma on charakter zaleceń 
dla podmiotów fi nansujących badania 
(NCN, NCBR, MNiSW), jednostek nauko-
wych, uczelni oraz wydawców (w tym 
wydawców czasopism naukowych). Naj-
ważniejsze z zawartych w nim wytycz-
nych są następujące:
• opracowanie i przyjęcie przez po-

szczególne uczelnie, instytuty ba-
dawcze i instytuty PAN oraz przez 
NCN i NCBR własnej instytucjonal-
nej polityki w zakresie otwartego 
dostępu, określającej zasady publiko-
wania wyników badań (głównie do-
tyczy to artykułów w recenzowanych 
1 Więcej informacji na temat historii ruchu 

OA można znaleźć pod adresem: https://www.
biblos.pk.edu.pl/nauka/otwarty-dostep-open-
-access. 

2 Zob.: https://www.gov.pl/web/nauka/
dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu. 

czasopismach, ale także np. recen-
zowanych materiałów konferencyj-
nych, ewentualnie danych badaw-
czych);

• wyznaczenie przez kierowników 
jednostek naukowych i uczelni peł-
nomocników ds. otwartego dostępu;

• przekształcanie modelu wydawni-
czego czasopism naukowych na mo-
del otwarty;

• udostępnianie rozpraw doktorskich 
w otwartych repozytoriach;

• monitorowanie i raportowanie do 
MNiSW postępów we wdrażaniu za-
sad otwartego dostępu, w tym syste-
matyczne analizowanie liczby publi-
kacji powstających w danej jednostce 
naukowej lub na uczelni w celu okreś-
lenia proporcji publikacji ukazują-
cych się w modelu otwartego dostępu 
w stosunku do wszystkich publikacji;

• organizowanie szkoleń z zakresu 
otwartego dostępu dla wszystkich 
pracowników naukowych i dokto-
rantów danej jednostki naukowej 
lub uczelni;

• uwzględnienie doświadczeń i po-
tencjału bibliotek naukowych, czę-
sto koordynujących proces redakcji 
i deponowania publikacji nauko-
wych w repozytoriach.
Stosownie do przywołanych zale-

ceń również na Politechnice Krakow-
skiej w marcu 2019 r. została wdro żona 
polityka otwartego dostępu („Zarzą-
dzenie nr 12 rektora PK z dnia 22 marca 
2019 r. w sprawie wprowadzenia »Poli-
tyki otwartego dostępu na Politechnice 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki«”). 

Odnosi się ona do publikacji, które zosta-
ły sfi nansowane ze środków publicznych 
i w których przy nazwisku autora (bądź 
autorów) podano jako afi liację Politechni-
kę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 
Zgodnie z przyjętymi zapisami, otwarty 
dostęp oznacza, że każdy może mieć do 
publikacji dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, nieodpłatnie i może 
z niej korzystać w sposób nieograniczo-
ny technicznie. Autorzy udzielają wolnej 
licencji Creative Commons. 

Z zarządzenia wynika, że autorzy 
prac naukowych na PK mogą korzystać 
z dwóch równoległych dróg udostępnia-
nia publikacji, czyli mogą publikować 
w recenzowanych, otwartych czasopis-
mach i książkach naukowych („złota dro-
ga”) i deponować prace w Repozytorium 
Politechniki Krakowskiej lub deponować 
w Repozytorium Politechniki Krakow-
skiej elektroniczną postać ostatecznej 
wersji publikacji, ewentualnie wersję au-
torską lub wersję dopuszczoną przez poli-
tykę wydawcy („zielona droga”).

Zasada otwartego dostępu do wyni-
ków badań naukowych ma wiele zalet. 
Może zachęcić do większych inwestycji 
w badania naukowe. Poprawia widocz-
ność opublikowanych wyników badań 
i sprzyja ich lepszemu wykorzystaniu. 
Również dzięki coraz szerzej dostępnej 
literaturze prowadzenie badań staje się 
łatwiejsze.

Nie tylko przez tydzień

Wyrazem poparcia dla idei otwartego 
dostępu do wyników badań naukowych 
jest wydarzenie o zasięgu globalnym, 
organizowane co roku w październiku 
pod nazwą Tygodnia Otw artego Dostę-
pu (Open Access Week). Instytucje fi nan-
sujące badania, ośrodki akademickie, ba-
dacze i naukowcy, nauczyciele i studenci 
wspierają tę akcję, widząc w niej okazję 
do poznawania korzyści płynących 

Otwartość — dla kogo? 
Powszechny dostęp do wiedzy
Przyjęta na PK polityka otwartego dostępu do wyników badań naukowych ujęła w ramy 
ofi cjalnego dokumentu zjawiska od dawna uczelni znane — możliwość umieszczania 
wyników prac naukowych w repozytorium i zapewnienie dostępu do tych publikacji 
wszystkim zainteresowanym
DOROTA BUZDYGAN, DOROTA LIPIŃSKA
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z zasad otwartego dostępu oraz szan-
sę na dzielenie się wiedzą na ten temat. 
Jest to również zaproszenie do włączenia 
się w działania zmierzające do ustano-
wienia otwartego dostępu nową normą 
w dziedzinie badań naukowych. 

Po raz pierwszy obchody Open 
Access Week zorganizowano w 2007 r. jako 
imprezę studencką w kilku ośrodkach 
akademickich na terenie Stanów Zjed-
noczonych. Zwolennicy w Polsce — 
w tym koordynator imprezy krajowej 
Koalicja Otwartej Edukacji i jej członek, 
Stowarzyszenie EBIB — od 2010 r. orga-
nizują seminaria, konferencje, warszta-
ty i inne imprezy, propagujące otwarty 
dostęp. Tydzień Otwartej Nauki, bo pod 
taką nazwą wydarzenie odbywa się 
w naszym kraju, to najlepsza sposob-
ność dla wszystkich zaangażowanych 
w ruch Open Access, by popularyzować 
tę ideę, jak i utrzymać tempo wprowa-
dzania otwartości w nauce.

Politechnika Krakowska od kilku lat 
włącza się w obchody Tygodnia Otwar-
tej Nauki. W tym roku, w dniach od 
21 do 27 października, przygotowała 
akcję informacyjno-promocyjną. Czy-
telnicy otrzymali więc zestaw zaktuali-
zowanych informacji dotyczących Open 
Access w serwisie Biblioteki PK, prze-
prowadzono akcję informacyjną na 
fanpagu Biblioteki na Facebooku oraz 
wśród osób odwiedzających specjalne 
stoisko, przygotowane z tą myślą 22 paź-
dziernika w budynku głównym uczelni. 
Przykładem dobrych praktyk, o których 
mówiono, były upowszechniane przez 
Bibliotekę kursy on-line „Europejskie 
dziedzictwo kulturowe i naukowe”, pro-
pagujące otwieranie dostępu do zaso-
bów nauki, kultury, sztuki.

Dostęp otwarty? Sprawdzam!

Do wypowiedzenia się na temat zasad 
otwartego dostępu do wyników badań 
w nauce Biblioteka zaprosiła również 
społeczność akademicką, organizując 
badanie sondażowe. Formularz son-
dażowy zwierał zarówno informacje 
i defi nicje z zakresu Open Access, słu-
żące poszerzeniu wiedzy, jak i pytania 
sprawdzające, w jakim stopniu temat 
jest obecny w świadomości społeczno-
ści PK. Badania prowadzono od 21 paź-
dziernika do 4 listopada 2019 r. Formu-
larz w wersji elektronicznej można było 
wypełnić za pośrednictwem witryny 
Biblioteki PK, natomiast w wersji tra-
dycyjnej, papierowej — w Bibliotece 

PK i 22 października na specjalnym stoi-
sku informacyjnym, w budynku głów-
nym uczelni.

Formularz składał się z siedmiu 
zamk niętych pytań, które dotyczy-
ły trzech zagadnień: wprowadzonej 
w marcu 2019 r. „Polityki otwartego do-
stępu na PK”, repozytorium funkcjonują-
cego na PK oraz stosunku do publikowa-
nia według zasad otwartego dostępu. 

Z analizy uzyskanych odpowiedzi 
wynika, że niewiele ponad 82 proc. re-
spondentów wiedziało, iż na PK zosta-
ła wprowadzona „Polityka otwartego 
dostępu”, choć tylko 36 proc. respon-
dentów potrafi ło wskazać, kto jest ko-
ordynatorem ds. otwartego dostępu na 
PK. Warto przypomnieć, że obowiązek 
ten spoczywa na dyrektorze Biblioteki 
PK. Do jego zadań należy: koordyno-
wanie prac związanych z tworzeniem, 
utrzymaniem i rozwojem infrastruktu-
ry gwarantującej otwarty dostęp; dora-
dzanie w zakresie najlepszych praktyk 
zgodnych z polityką otwartego dostę-
pu do publikacji i danych badawczych; 
edukacja adresatów polityki; monito-
rowanie realizacji polityki oraz rapor-
towanie wyników. Dyrektor Biblioteki 
PK to osoba, do której warto zwrócić 
się po informacje dotyczące wymogów 
w zakresie otwierania publikacji nauko-
wych oraz najlepszych praktyk.

Ważnym elementem polityki 
otwartego dostępu jest zapewnienie 
odpowiedniej struktury informatycz-
nej, pozwalającej na realizację kon-
kretnych zadań, czyli na: deponowa-
nie elektronicznej postaci ostatecznej 
wersji publikacji, ewentualnie wersji 
autorskiej lub wersji dopuszczonej 
przez politykę wydawcy (tz w. „zielona 

droga”) w repozytorium dziedzino-
wym lub instytucjonalnym. Rekomen-
dowane przez MNiSW działania w tym 
zakresie realizowane są na PK poprzez 
otwarty dostęp do publikacji w Repo-
zytorium PK. Politechnika Krakowska, 
jako jedna z pierwszych uczelni w Pol-
sce, już w 2012 r. utworzyła repozyto-
rium instytucjonalne, umożliwiając au-
torom deponowanie w nim publikacji. 
Z odpowiedzi uzyskanych w sondażu 
wynika, że aż 95 proc. pytanych ma 
świadomość funkcjonowania repozy-
torium, a 48 proc. zna nawet datę jego 
uruchomienia. 

W sondażu badano także praktycz-
ne podejście do publikowania w modelu 
Open Access. Aż 89 proc. respondentów 
pytanych, czy korzysta z publikacji na-
ukowych udostępnianych w tym trybie, 
odpowiedziało twierdząco. Odpowiedź 
wskazuje, że na PK chętnie korzysta się 
z tak udostępnionych publikacji. Znacznie 
mniej osób, około 63 proc. badanych zade-
klarowało, że udostępnia swoje publikacje 
wszystkim i że czyni to bezpłatnie.

Pomimo tego że sondażem objęto 
niewielki procent społeczności akade-
mickiej PK, można zauważyć, że badani 
są świadomi walorów otwartości w ko-
munikacji naukowej. Odczytujemy to 
jako sygnał, by wiedzę na temat Open 
Access ugruntowywać i popularyzować. 
Opinie zebrane podczas badania sonda-
żowego mają nam w tym pomóc. 

Mgr Dorota Buzdygan jest zastępcą dyrektora 
Biblioteki PK.
Mgr Dorota Lipińska jest pracownikiem Od-
działu Informatyzacji Biblioteki PK, administra-
torem Repozytorium PK.

Podczas Tygodnia Otwartej Nauki na PK. Fot.: Jan Zych



22 Nasza Politechnika nr 12 (196) grudzień 2019 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Kra-
kowskiej dobiega końca 
dwuletni program sta-
żowy, w którym wzięło 

udział prawie 350 studentów. Program 
przyniósł spore korzyści zarówno sta-
żystom, a tym samym uczelni, jak i fi r-
mom organizującym staże. Warto przyj-
rzeć się bliżej uzyskanym efektom. 

Studenci mieli w czym 
wybierać

W 2017 r. Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju ogłosiło skierowany do wszyst-
kich uczelni konkurs, w którym można 
było pozyskać środki na realizację pro-
gramu stażowego. Program dotyczył 
studentów po szóstym semestrze, przy-
gotowujących się do obrony pracy inży-
nierskiej. Stwarzał im możliwość odbycia 
w okresie letniej przerwy w zajęciach 
dydaktycznych trzymiesięcznego 
stażu w wybranym przedsiębior-
stwie. Dziekan Wydziału Mecha-
nicznego prof. Jerzy Sładek uznał, że 
warto wziąć udział w konkursie. 

W sprawie możliwości przyjęcia 
stażystów zwrócono się do różnych 
fi rm. Korzystano z targów pracy, za-
równo organizowanych przy ulicy 
Kamiennej przez Politechnikę, jak 
i innych podobnych spotkań z pra-
codawcami. Niektóre fi rmy, dowie-
dziawszy się własnymi kanałami 
o programie Wydziału Mechanicznego 
PK, same zgłosiły chęć udziału w projek-
cie. Liczba zainteresowanych przedsię-
biorstw znacznie przekroczyła możliwości 
programu. W 2018 r. oferty złożyło około 
150 fi rm, zaś w 2019 r. — około 200 fi rm. 
Studenci mieli w czym wybierać. Co naj-
mniej 20 proc. ofert nie zostało wykorzy-
stanych w programie stażowym. 

Uczestnictwo w pierwszej, zeszło-
rocznej edycji programu zapropono-
wano studentom siedmiu kierunków. 
Najwięcej zgłoszeń było na kierunku 
mechanika i budowa maszyn ― pocho-
dziły od 34 osób. Na kierunku inżynie-
ria produkcji zgłosiły się 32 osoby, na 

kierunku transport zgłosiło się 29 osób, 
a na kierunku automatyka i robotyka — 
27 osób. Spośród studentów inżynierii 
biomedycznej zgłosiło się 15 osób, spo-
śród studentów inżynierii bezpieczeń-
stwa ― 13 osób, a inżynierii wzornic-
twa przemysłowego — 7 osób.   

W roku bieżącym do programu włą-
czono ósmy kierunek ― energetykę, pro-
wadzoną przez Wydział Mechaniczny 
wspólnie z Wydziałem Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej. I to był przy-
słowiowy strzał w dziesiątkę. Udział 
w programie stażowym zgłosiło 43 stu-
dentów tego kierunku. Ponadto 40 osób 
było z kierunku mechanika i budowa 
maszyn, 30 osób ― z transportu, 25 osób 
— z automatyki i robotyki, 22 osoby były 
z inżynierii biomedycznej, 16 osób było 
z inżynierii produkcji, 8 osób — z inży-
nierii bezpieczeństwa oraz 6 osób ― z in-
żynierii wzornictwa przemysłowego. 

Różnie na poszczególnych kierunkach 
wyglądało zainteresowanie programem 
w podziale według płci. Przykładowo, 
w przypadku mechaniki i budowy ma-
szyn zdecydowanie przeważali mężczyź-
ni, a do każdej edycji zgłosiły się tylko 
3 kobiety studiujące ten kierunek. Podob-
nie wyraźna przewaga mężczyzn wystą-
piła w przypadku kierunku automatyka 
i robotyka. Natomiast kobiety dominowa-
ły w obu edycjach na kierunkach inżynie-
ria biomedyczna oraz inżynieria bezpie-
czeństwa. W przypadku tego ostatniego 
kierunku w 2019 r. nie zgłosił się ani jeden 
mężczyzna (rok wcześniej było ich 4). 
Włączony do programu w roku bieżącym 

międzywydziałowy kierunek energety-
ka był w znacznie większym stopniu re-
prezentowany przez mężczyzn: było ich 
43, podczas gdy kobiet —  tylko 9. 

Łącznie z możliwości odbycia stażu 
w 2018 r. skorzystało 157 osób (96 męż-
czyzn, 61 kobiet), a w 2019 r. ― 190 osób 
(123 mężczyzn i 67 kobiet). 

Program stażowy wiązał się z różny-
mi bonusami dla uczestników. Za wyko-
nywane zadania wynagrodzenie dosta-
wali zarówno studenci, jak i wskazane 
przez fi rmy osoby sprawujące opiekę 
nad stażystami. Istniała możliwość 
zwrotu kosztów z tytułu zakwatero-
wania, ubezpieczenia NWW, badań le-
karskich czy zużywanych materiałów. 
Z dofi nansowania do zakwaterowania 
w 2018 r. skorzystało 45 proc., a w roku 
bieżącym — 55 proc stażystów. 

Firmy proponują

Firmy zainteresowane współpra-
cą z Wydziałem Mechanicznym 
PK przygotowywały oferty stażowe. 
Podawano w nich informacje na te-
mat wymagań stawianych studen-
tom i zakresu przygotowywanych 
zleceń. Zakresy obowiązków musiały 
pozostawać w zgodzie z przewidzia-
nymi dla poszczególnych kierunków 
efektami kształcenia. Chodziło o to, 
aby studenci nie musieli wykonywać 
prac niewiążących się z inżynierią 
mechaniczną, w szczególności typo-

wych prac biurowych, fakturowania, nie 
zajmowali się zakupami, nie mówiąc już 
o parzeniu kawy. 

Zakresy obowiązków weryfi kował 
na bieżąco koordynator ds. programu 
stażowego Bartłomiej Bigaj, a na etapie 
podpisywania umów ostateczną de-
cyzję podejmował kierownik projektu 
dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prodzie-
kan ds. rozwoju i współpracy z przemy-
słem. Tylko niewielki odsetek propono-
wanych przez fi rmy zadań nie uzyskał 
akceptacji ze strony wydziału. 

W zakresach obowiązków staży-
stów przedsiębiorstwa umieściły wiele 
zajęć mających na celu przygotowanie 

Stażysta w fi rmie mile widziany
Wspólny sukces studentów, uczelni i przedsiębiorstw
BARTŁOMIEJ BIGAJ

Turbina systemu modułu oświetleniowego lampy 
samochodowej. Źródło: Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
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studentów do spotkania z realnymi pro-
blemami w życiu zawodowym. Firma 
NEWAG przewidziała m.in. zapoznanie 
skierowanej do zakładu studentki z pro-
cesem produkcyjnym pojazdów szyno-
wych, wdrożenie stażystki do modelowa-
nia 3D w programie Autodesk Inventor, 
a także  zapoznanie jej z pracą Działu 
Badań i Rozwoju. Studentka mogła zdo-
być umiejętności i kompetencje z zakre-
su tworzenia dokumentacji technicznej, 
współpracy ze specjalistami z różnych 
dziedzin, czy też analizy wymagań nor-
matywnych i wymagań dotyczą-
cych projektu, a także umiejętno-
ści współpracy w grupie. 

Przed dwoma studentkami, 
które trafi ły do fi rmy Wotel, po-
stawiono zadania dotyczące np. 
wyboru materiałów konstruk-
cyjnych i wykończeniowych na 
podstawie parametrów konstruk-
cyjnych i zaleceń klienta końco-
wego, a także analizy bieżących 
trendów rynkowych w zakresie materia-
łów wykończeniowych. Program stażu 
obejmował też m.in. przekazanie wiedzy 
na temat powstawania konstrukcji modu-
łowych domów i jednostek pływających 
niskoenergetycznych czy realizacji prac 
badawczo-rozwojowych z zakresu inno-
wacyjnego budownictwa i wzornictwa 
przemysłowego.  

Firma Klimawentex oczekiwała od 
studenta odbywającego w niej staż dobo-
ru odpowiedniej technologii do projekto-
wania instalacji, wykonywania bilansów 
cieplnych oraz weryfi kacji dokumenta-
cji z aktualnymi normami i przepisami 
prawnymi. Stażysta miał okazję posze-
rzyć swoją wiedzę z zakresu urządzeń 
HVAC, w zakresie projektowania in-
stalacji klimatyzacyjnych i wentylacyj-
nych, a także w zakresie obowiązujących 
w energetyce przepisów prawnych. 

W fi rmie IGLOO w Starym Wiśni-
czu stworzono możliwość asystowania 
konstruktorom przy wykonywaniu: pro-
jektów urządzeń chłodniczych opartych 
na modelach 3D, dokumentacji wyko-
nawczej i produkcyjnej urządzeń chłod-
niczych oraz list BOM projektowanych 
urządzeń chłodniczych. Można też było 
zapoznać się z parkiem maszyn wyko-
rzystywanych do produkcji, zaznajomić 
się ze stosowanymi w zakładach produk-
cyjnych standardami dokumentacji pro-
jektowej, produkcyjnej i wykonawczej 
urządzeń chłodniczych. 

Firma VPI Polska położyła na-
cisk szczególnie na obsługę skanerów 
3D i obróbkę plików wynikowych ska-
nowania 3D, a także obsługę oprogra-
mowania EXScan PRO i Solid Edge. 
Zwrócono też uwagę na realizację 
okreś lonych działań marketingowych 
i promocyjnych produktu. 

Standardem w zakresach zadań dla 
studentów w poszczególnych przedsię-
biorstwach były szkolenia bhp, przeciw-
pożarowe, a także zapoznanie z zakre-
sem działalności danej fi rmy. Niektóre 

kładły nacisk na tz w. umiejętności mięk-
kie ― pracę w zespole, komunikatyw-
ność czy zdolność do nawiązywania 
i utrzymania relacji z klientem. 

Małe fi rmy przyjmowały zwykle 
nie więcej niż jednego stażystę. Większe 
przedsiębiorstwa szerzej otwierały drzwi 
przed studentami. Działająca w branży 
motoryzacyjnej fi rma APTIV gościła u sie-
bie jedenastu stażystów z Politechniki. 
Pracowali oni w specjalistycznych zespo-
łach interdyscyplinarnych, prowadzo-
nych przez pracowników fi rmy z dużym 
doświadczeniem. Poszczególne zespoły 
zajmowały się takimi zagadnieniami, jak: 
systemy aktywnego bezpieczeństwa, in-
żynieria mechaniczna i algorytmy. O wy-
sokiej ocenie studentów odbywających 
staż świadczy fakt, że dziesięciu z nich 
już pracuje w fi rmie APTIV na podstawie 
umowy-zlecenia, z perspektywą otrzy-
mania stałego zatrudnienia po ukończe-
niu studiów.

Wiedza wyuczona i realia 
przedsiębiorstw 

Uczestnicy programu wynieśli z od-
bytych staży wiele pozytywnych do-
świadczeń. Mieli okazję skonfrontować 
wiedzę zdobywaną w trakcie zajęć na 
uczelni z realiami pracy w konkretnych 
przedsiębiorstwach. 

Studiująca inżynierię biomedyczną 
Patrycja Łuszcz odbyła staż w katowickiej 

fi rmie SCANIX, świadczącej usługi 
medyczne w zakresie diagnostyki ob-
razowej. Firma wprowadziła stażystkę 
do Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka, gdzie w Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego Patrycja Łuszcz miała 
okazję poznać wiele nowych dla niej za-
gadnień. Najbardziej jednak poruszające 
były spotkania z dziećmi z oddziału on-
kologicznego. Stażystka przekonała się, 
że dzieci te niejednego dorosłego mogą 
nauczyć pokory i radości życia. 

Program stażowy Wydziału Mecha-
nicznego dawał też samym stu-
dentom możliwość znalezienia 
miejsca pracy odpowiadającego 
oczekiwaniom. Właśnie w ten spo-
sób Katarzyna Ruchała, studiująca 
inżynierię biomedyczną, trafi ła 
do fi rmy CYBID, która zajmuje 
się tworzeniem specjalistycznego 
oprogramowania do symulacji 
wypadków drogowych. Student-
ka otrzymała w fi rmie możliwość 

zapoznania się ze specjalistycznymi pro-
gramami, m.in. do sporządzania szkiców 
sytuacyjnych z miejsc zdarzeń drogo-
wych oraz wykonywania symulacji ruchu 
oraz zderzeń pojazdów samochodowych. 
Program stażowy otworzył Katarzynie 
Ruchale drogę do pracy w wymarzonym 
zawodzie: niedawna stażystka jest już za-
trudniona w fi rmie CYBID. 

Za doskonałe uzupełnienie toku na-
uczania na studiach uważa staż w fi r-
mie INOVAMED inny student inżynie-
rii biomedycznej — Bartosz Śmietana. 
Podkreśla rzeczowe podejście pracow-
ników i ich szczere chęci w udzielaniu 
pomocy praktykantom. Stawiając ich 
przed wymagającymi nieraz proble-
mami, doświadczone osoby udzielały 
cennych rad i wskazówek. Swój staż 
Bartosz Śmietana uważa za doskonałą 
konfrontację wiedzy nabytej na uczelni 
z rzeczywistością rynku pracy. 

Adam Susuł, studiujący kierunek 
automatyka i robotyka, był w Chrzano-
wie, w Oddziale Systemów Oświetlenia 
fi rmy Valeo Autosystemy. Staż pozwolił 
mu zorientować się, jakie przedmioty na 
studiach pomagają realizować powie-
rzone w pracy zadania. Paradoksalnie, 
przedmioty uważane za mniej przy-
datne w zderzeniu z praktyką okazały 
się bardzo potrzebne. W szczególności 
Adam Susuł zauważył, jak ważne jest 
kształcenie w zakresie zarządzania pro-
dukcją z użyciem narzędzia 5S, które 

Katarzyna Ruchała zajmowała się modelowaniem zdarzeń 
drogowych z wykorzystaniem programów symulacyjnych. 
Źródło: CYBID Sp. z o.o.
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ma na celu ustanowienie i utrzymanie 
wysokiej jakości stanowisk pracy. Prze-
konał się o tym, gdy na skutek reklama-
cji wniesionej przez klienta trzeba było 
znaleźć przyczynę wady sprzedanego 
towaru. Podczas pobytu w fi rmie bar-
dziej ważna, niż sądził wcześniej, oka-
zała się też wiedza z zakresu metrologii. 

Student kierunku automatyka i ro-
botyka Grzegorz Radosz podczas stażu 
w krakowskiej fi rmie ACaRS uczestni-
czył w powstawaniu zautomatyzowa-
nych linii produkcyjnych, od momentu 
ich projektowania do chwili uruchomie-
nia. Uważa, że nabyta w tym czasie cen-
na wiedza techniczna przyda się pod-
czas wykonywania zawodu, bowiem 
spotkał się z rozwiązaniami, o których 
istnieniu nie miał do tej pory pojęcia. 
Staż pozwolił mu także zrozumieć wie-
le problemów zawodowych, które nie 
były wcześniej do końca jasne. Grze-
gorz Radosz ceni sobie fakt, że mógł na 
świat automatyki spojrzeć od środka. 
Szczególnie cieszy go możliwość dalszej 
współpracy z fi rmą, w której odbył staż. 

Zbudować auto w 60 godzin

Dzięki włączeniu do programu w tym 
roku międzywydziałowego kierunku 
energetyka w przedsięwzięciu zorgani-
zowanym przez Wydział Mechaniczny 
mogła wziąć udział Monika Szeląg, stu-
dentka Wydziału Inżynierii Elektrycz-
nej i Komputerowej. Przebywała ona na 
stażu w Browarze w Żywcu, należącym 
do Grupy Żywiec. Podkreśla, że fi rma 
przygotowała program dopasowany do 
kierunku jej studiów. Zebrane podczas 
stażu dane pozwoliły Monice Szeląg ob-
liczyć straty cieplne generowane przez 
urządzenia grzewcze, a także wyliczyć 
koszt tych strat. Jej zestawienie trafi ło 
do rąk głównego inżyniera zakładu. 

Studiująca również kierunek energe-
tyka Marcelina Matysiak kształci się na 
Wydziale Mechanicznym. Staż odbyła 
w krakowskim oddziale fi rmy EnMS In-
żynieria. Dowiedziała się, jakie technolo-
gie stosuje się praktyce w celu zapobie-
gania emisjom zanieczyszczeń. Ten sam 
kierunek wybrał inny student Wydziału 
Mechanicznego Michał Kret, który staż 
odbył w rzeszowskiej fi rmie Klimawen-
tex. Dzięki wyjazdom na budowy mógł 
obserwować proces montażu instalacji. 
Nawiązaną współpracę z fi rmą zamierza 
kontynuować po ukończeniu studiów. 

Jako student kierunku mechanika 
i budowa maszyn Tobiasz Burczyk był 
na stażu w fi rmie Witek Motorsport. 
Zmierzył się z realnymi wyzwaniami 
w trakcie Rajdu Elektreny na Litwie, 
a szczególnie uczestnicząc w budo-
wie samochodu, który musiał powstać 
w ciągu 60 godzin (trzeba było zdążyć 
przed Rajdem Dolnośląskim po tym, jak 
kompletnemu zniszczeniu uległo auto 
podczas poprzedniego rajdu). Spokoj-
niej natomiast przebiegł staż Magdaleny 
Piecuch i Anny Kozioł, studentek inży-
nierii wzornictwa przemysłowego. Były 
odpowiedzialne za projekt wnętrza ho-
telu na wodzie, dokumentację fotogra-
fi czną oraz przygotowanie materiałów 
dla mediów społecznościowych fi rmy. 

Katsiaryna Pratasevich, studiująca 
na wydziale inżynierię produkcji, dzię-
ki stażowi w fi rmie VPI Polska rozwiała 
swoje wątpliwości, co będzie robiła po 
studiach. Jako stażystka zajmowała się 
projektowaniem w systemach CAD oraz 
fotogrametrią, czyli tym, z czym zapo-
znała się na studiach. Spotkało ją przy-
jazne przyjęcie, zostawiono jej dużą 
samodzielność, a na koniec otrzymała 
propozycję pracy. Inna studentka inży-
nierii produkcji, Anna Duch, trafi ła do 
IGLOO w Starym Wiśniczu, gdzie po-
wierzono jej stanowisko asystenta kon-
struktora. Również ona ukończyła staż 
z propozycją podjęcia pracy i dziś łączy 
ją już z ostatnim semestrem studiów. 

Studentkę kierunku transport Darię 
Handydraj cieszy fakt, że staż w fi rmie 
NEWAG w Nowym Sączu był ściśle 
związany z branżą, w której chciałaby 
pracować, a także dał okazję do pozna-
nia struktury dużego przedsiębiorstwa. 
Także studiująca transport Aleksandra 
Lenczykowska jest podobnie bardo za-
dowolona ze stażu w fi rmie Alfa Sped. 
Podkreśla, że zlecano jej zadania, które 
wykonywali także stali pracownicy.  

Jeszcze jedną osobą, która chwali sobie 
udział w programie stażowym Wydziału 
Mechanicznego, jest Aleksandra Stasiak, 
studiująca inżynierię bezpieczeństwa. 
Staż w fi rmie SAFETOM, dzięki współ-
prowadzeniu audytów bhp w różnych 
zakładach pracy, pozwolił jej zobaczyć 
praktyczne systemy i rozwiązania wdra-
żane w celu poprawy poziomu ochrony 
zdrowia i życia na różnych stanowiskach 
pracy. Również ta studentka otrzymała 
z SAFETOM propozycję dalszej współ-
pracy. 

Bis! Bis! 

Zadowoleniu młodych ludzi z odby-
tych staży towarzyszą podobne odczu-
cia w fi rmach, które gościły studentów. 
Już sam fakt, że część przedsiębiorstw 
zaproponowała stażystom pracę, i to 
jeszcze przed ukończeniem przez nich 
studiów, świadczy o sukcesie programu. 
Trzy miesiące spędzone na wspólnej pra-
cy z człowiekiem, mającym już całkiem 
spory zasób wiedzy i ukształtowaną po-
stawę życiową, to nieporównanie więcej 
niż najpiękniej wyglądające CV i najbar-
dziej przekonujący list motywacyjny. 

Ten medal ma jednak drugą stronę. 
Studenci, otrzymawszy szansę pracy, 
nieraz rezygnują z kontynuowania nau-
ki na drugim stopniu lub przechodzą 
na studia w trybie zaocznym. Dla uczel-
ni jest to niekorzystne, ponieważ traci 
subwencję, która obejmuje tylko kształ-
cenie na studiach dziennych. Stąd pos-
tulat, aby w przypadku powtórzenia 
programu grupą docelową byli studen-
ci studiów magisterskich. Rezygnacja 
ze studiów drugiego stopnia oznacza 
dla absolwenta w perspektywie zablo-
kowanie, szczególnie w fi rmach global-
nych, szans awansu zawodowego i ma-
terialnego. 

Wiele przedsiębiorstw skierowało na 
ręce rektora PK prof. Jana Kaziora listy 
z podziękowaniami. Ton pism, często 
wykraczający poza formy zwyczajowo 
występujące w tego typu koresponden-
cji, wskazuje, że nie o czystą kurtuazję 
tu chodzi. W różnych listach powtarza 
się prośba o kontynuowanie programu. 

Szefowie fi rm w murach swoich za-
kładów chętnie widzieliby kolejnych 
studentów Politechniki Krakowskiej. 
Zgodnym chórem wołają: Bis! Bis! Je-
śli tylko NCBR ogłosi kolejny konkurs 
pozwalający  zdobyć środki na reali-
zację programu stażowego, Wydział 
Mechaniczny dołoży wszelkich starań, 
aby tak się stało. Program stażowy po-
zwala bowiem lepiej dostosować ofertę 
dydaktyczną do oczekiwań rynku pra-
cy, a także otwiera nowe perspektywy 
współpracy z gospodarką. 

Mgr Bartłomiej Bigaj jest na Wydziale Mecha-
nicznym PK koordynatorem programu stażo-
wego, fi nansowanego przez UE, konsultantem 
ds. pozyskiwania funduszy unijnych, doradcą 
zawodowym.
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Lidia Żakowska: Jak to się stało, że zo-
stała Pani inżynierem? Co spowodowało, 
że wybrała Pani właśnie taką dyscyplinę 
i takie pole badań naukowych? Czy były 
w Pani życiu jakieś inspirujące osoby, czy 
miała Pani wzorce, np. w rodzicach, na-
uczycielach, literaturze?
Magdalena Kozień-Woźniak: W moim 
przypadku sprawa jest prosta: jestem 
córką architektów. Mama jest architek-
tem, tata również. Ojciec jest obecnie 
emerytowanym pracownikiem Politech-
niki Krakowskiej. Był wieloletnim nauczy-
cielem akademickim, kontynuatorem 
szkoły prof.  Witolda Korskiego na Wy-
dziale Architektury, budującym tę wielo-
letnią tradycję architektoniczną. Tyle po 
mieczu. Natomiast moja mama, Teresa 
Fedeczko-Kozień, studiowała architek-
turę, potem przez lata pracowała jako ar-
chitekt w Krakowskim Przedsiębiorstwie 
Geodezyjnym (KPG). I zawsze mówiła, że 
jest najlepszym architektem wśród geo-
detów i najlepszym geodetą wśród archi-
tektów. Pięknie rysowała, miała piękną 
kreskę. W KPG, jako architekt, zajmowała 
się architektoniczną interpretacją rysun-
ków fotogrametrycznych, przede wszyst-
kim detali architektonicznych i sztuki. 
Wykonała między innymi rysunek inwen-
taryzacyjny ołtarza Wita Stwosza, ten, 
który jako plakat do dziś wisi w niejed-
nym krakowskim domu. Ostatnie lata po-
święciła malarstwu.

Rodzice zostali parą jeszcze na stu-
diach. Wspominali, jak wspólnie rysowali 
projekty. Ale potem to ojciec, jako mężczy-
zna, został na uczelni i prowadził biuro ar-
chitektoniczne. Do dzisiaj jest wspólnikiem 
w fi rmie Kozień Architekci, fi rmie, którą 
prowadzimy we trójkę: siostra, ojciec i ja. 

Bowiem siostra też została architektem. 
W tej historii najlepsze jest to, że my do 
dzisiaj się zastanawiamy, jak to się stało. 
Rodzice nigdy nas nie namawiali, nikt nami 
nie kierował, a jednak z własnej nieprzy-
muszonej woli, my, „zbuntowane” nasto-
latki, zdecydowałyśmy się kontynuować 
tradycję rodzinną. Najpierw ja, potem moja 
młodsza siostra, wybrałyśmy studia archi-
tektoniczne.

Czym się Pani zajmuje w swej pracy 
naukowo-badawczej? Jak ważne są to 
zagadnienia z punktu widzenia rozwoju 
nauki i społeczeństwa?
Jestem jedną z tych pracowniczek naukowo-
-dydaktycznych, badaczek pracujących 
na uczelni, które jednocześnie prowadzą 
intensywną działalność twórczą. Tak na-
prawdę dużą część wiedzy i  dorobek na-
ukowy opieram na dorobku twórczym i na 
praktyce zawodowej. To jest, oczywiście, 
bardzo cenione na wydziale przez kole-
żanki i kolegów, dlatego też moja pozycja 
w oczywisty sposób buduje się na osiąg-
nięciach twórczych.

Miałam dość dużo szczęścia, że za-
czynając pracę na Wydziale Architektury, 
spotkałam prof. Wojciecha Bulińskiego 
w Katedrze Architektury Użyteczności 
Publicznej. Twórczość naszego zespołu 
Kozień Architekci również koncentruje 
się na projektowaniu obiektów użytecz-
ności publicznej, co uważam za najwspa-
nialszą rzecz w architekturze. Mamy na 
swoim koncie wybudowane Muzeum 
Narodowe w Przemyślu, Teatr Muzyczny 
„Capitol” we Wrocławiu, Galerię Sztuki 
Współczesnej w Nowym Sączu, moder-
nizacje obiektów widowiskowych, fil-
harmonii, teatrów. Nasze najważniejsze 

realizacje są konsek wencją wygranych 
konkursów architektonicznych.

Prace zespołu były wielokrotnie pu-
blikowane i wystawiane w kraju i za gra-
nicą. Wszystkie obiekty zrealizowane 
znajdują się w kraju. Zostaliśmy wpraw-
dzie wyróżnieni w konkursie na ambasadę 
RP  w Berlinie, ale pierwszą nagrodę uzys-
kała warszawska fi rma Jems Architekci. Jury 
wybrało ambasadę-twierdzę. Nasz projekt 
był tego kompletnym przeciwieństwem. 
Naszym zdaniem wysoka ranga obiektu 
ambasady wiąże się z jednym z najważniej-
szych atrybutów suwerenności państwa: 
prawem utrzymywania stosunków dyplo-
matycznych. Jej charakter architektonicz-
ny, osadzony we współczesności, powinien 
wyrastać z ciągłości polskiej tradycji kla-
sycznej. Może być wspomnieniem o Pałacu 
Saskim, może poszukiwać inspiracji w Ła-
zienkach Królewskich, Muzeum Narodo-
wym w Warszawie czy Bibliotece Jagielloń-
skiej w Krakowie. Według naszej koncepcji 
nowy obiekt ambasady RP w Berlinie miał 
być przestrzenią przyjazną, otwartą, ela-
styczną i zintegrowaną z otaczającą obiekt 
architekturą Berlina.

Dzięki temu, że działalność twórcza ze-
społu Kozień Architekci koncentruje się na 
obiektach użyteczności publicznej, a jed-
nocześnie moja działalność naukowa też 
tych obiektów dotyczy, wspierają się one 
nawzajem. Stanowią też kontynuację tra-
dycji twórczej i dydaktycznej.

Mówmy o konkretach
Rozmowa z dr hab. inż. arch. Magdaleną Kozień-Woźniak, prof. PK

Mam przyjemność zaprosić Czytelników „Naszej Politechniki” do lektury trzeciego 
wywiadu z cyklu „Kobiety Sukcesu w Inżynierii”, realizowanego w ramach projektu 
GEECCO. Tym razem rozmówczynią jest dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, 
prof. PK. Żywię nadzieję, że ta rozmowa będzie cenną inspiracją i drogowskazem dla 
kobiet naukowców, pragnących dołączyć do grona tych pań, które odniosły sukces 
w inżynierii i w nauce. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK jest ab-
solwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, pracuje w Zakładzie Ar-
chitektury Społeczno-Usługowej w Instytucie Projektowania Architektonicznego PK.

Lidia Żakowska

Fot.: Ze zbiorów Kozień Architekci
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Co uważa Pani za największy sukces 
w swej pracy zawodowej jako naukowiec 
i nauczyciel akademicki, z czego jest Pani 
najbardziej dumna?
Jako naukowiec jestem dumna z tego, że 
udało mi się wnieść jakąś cegiełkę do teo-
rii, do nauki i że oparte to zostało na wie-
dzy praktycznej. Bardzo dumna jestem też 
z tego, że potrafi łam zarazić studentów 
miłością do teatru. W tym roku byliśmy 
w Pradze na PQ 2019 — Praskim Quadrien-
nale poświęconym przestrzeni teatru. Jest 
to światowej rangi wydarzenie, w którym 
uczestniczyło ponad osiem tysięcy osób: 
scenografów, teatrologów, artystów teatru 
i twórców przestrzeni teatralnej. Na bien-
nale prezentowaliśmy projekt dydaktyczny, 
wykonany w ramach prowadzonych przeze 
mnie zajęć z projektowania, będący dzie-
łem studenta studiów II stopnia w języku 
angielskim Filipa Jakubczaka.

Był to dość eksperymentalny projekt 
— scenografi a do przedstawienia „Król 
Ubu”, sztuki absurdu z końca XIX w., która 
była w Polsce wystawiana np. jako opera 
przez Krzysztofa Warlikowskiego z muzyką 
Krzysztofa Pendereckiego. Sztuka Alfre-
da Jarry’ego dotyczy zawsze aktualnych 
kwestii żądzy władzy i głupoty. My spróbo-
waliśmy zaproponować teatr, który może 
być garażem wielostanowiskowym lub też 
garaż, który może stać się teatrem. To był 
kompletny eksperyment, niepozbawiony 
jednak sensu. (O tym osiągnięciu „Nasza 
Politechnika” pisała w numerze wrześnio-
wym – przyp. red.). Chcemy, aby tereny 
publiczne w  centrach miast, w których 

lokowane są inwestycje z pieniędzy pub-
licznych, miały szanse być przestrzeniami 
rzeczywiście przeznaczonymi dla ludzi, 
a w szczególności przestrzeniami życia 
społecznego i kulturalnego. Dlaczego ta-
kim miejscem spotkań nie miałby zostać 
nawet budynek parkingu?

Jakie stanowiska i pozycje w zarządzaniu 
zajmowała Pani w trakcie swej kariery 
akademickiej?
W latach 2005–2012 pełniłam funkcję pro-
dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Archi-
tektury. Dziekanem był wtedy prof. Dariusz 
Kozłowski, a mnie zaproszono do współ-
pracy. To było dość nieoczekiwane, bo 
wtedy takie stanowiska zajmowały raczej 
osoby starsze. Doktorat zrobiłam w 2001 r., 
a stanowisko prodziekana objęłam 4 lata 
po doktoracie. Obawiałam się, że do tego 
zupełnie się nie nadaję, że nie mam wy-
starczających pokładów empatii. Wsparła 
mnie wówczas prof. Maria Misiągiewicz. 
W tym czasie, ciągle jako doktor, byłam 
również członkiem Senatu Politechniki 
Krakowskiej. To był dla mnie okres bardzo 
wytężonej pracy organizacyjnej, ale lubi-
łam ją. Chyba dlatego, że nasz zespół był 
bardzo dobrze zorganizowany.

Również w tym czasie nasz zespół 
Kozień Architekci wygrał kilka ważnych 
konkursów architektonicznych. Urodziła 
się też moja córka, Aleksandra. Praca na-
ukowa znalazła się na dalszym planie. Po 
zakończeniu drugiej kadencji prodzie-
kana mogłam poświęcić czas na dokoń-
czenie pracy habilitacyjnej, w dwa lata 

skończyłam monografi ę i wydałam ją. 
W 2016 r. zostałam samodzielnym pra-
cownikiem naukowym. Obecnie jestem 
członkiem wielu rad, komisji, zespołów. 
Ostatnio przewodziłam komisji ds. akre-
dytacji RIBA, świetnie nam poszło. Zespół 
fantastycznie współpracował. Wyrazem 
uznania dla jego pracy było przyznanie 
Nagrody Rektora. Teraz zaczynam pracę 
jako przewodnicząca wydziałowej komisji 
ds. przewodów doktorskich K-2.

A ten obecny wielki sukces — nominacja 
do Rady Doskonałości Naukowej?
Warto przypomnieć, że nasz wydział był 
już reprezentowany, i to przez kobietę, 
w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
Zasiadała w niej prof. Grażyna Schneider-
-Skalska. Jestem w pewnym sensie jej kon-
tynuatorką. Odbieram tę nominację jako 
wyraz wielkiego zaufania, jakie dostałam 
od koleżanek i kolegów, architektów i na-
ukowców. Była to propozycja dziekańska, 
a Rada Wydziału zadecydowała w głoso-
waniu, żeby wesprzeć moją kandydaturę. 
Uzyskałam podobne wsparcie trzech in-
nych wydziałów: warszawskiego, wrocław-
skiego i łódzkiego. Jest to dla mnie wielki 
zaszczyt, ale też ciężar odpowiedzialności, 
gdyż powierzono mi bardzo ważne zada-
nie czuwania nad jakością rozwoju kadry 
naukowej w dziedzinie i dyscyplinie na-
ukowej.

Czy spotkała się Pani z przeszkodami 
(personalnymi, socjalnymi, struktural-
nymi) podczas swej kariery inżynierskiej 

Statuetka Nagrody Ministra Infrastruktury, 
przyznanej Magdalenie Kozień-Woźniak 
w 2017 r. 

Model projektu ambasady RP w Berlinie, wyróżniony w konkursie architektonicznym 
SARP w 2012 r. Fot.: Magdalena Kozień-Woźniak
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i naukowej? Czy zwracała się Pani do 
mentorów o wsparcie i uzyskiwała je?
Zawsze mogłam liczyć na pomoc prze-
łożonych i mentorów. Niegdyś otrzymy-
wałam fantastyczne wsparcie ze strony 
prof. Wojciecha Bulińskiego, prof. Marii 
Misiągiewicz, prof. Dariusza Kozłowskie-
go, a teraz otrzymuję je od  dziekana 
prof.  Jacka Gyurkovicha, dyrektora insty-
tutu prof.  Macieja Złowodzkiego czy kie-
rownika zakładu dr. hab. inż. arch. Kazi-
mierza Butelskiego, prof. PK.

A trudności? Czy spotykała się Pani 
z przeszkodami?
Chyba największą trudnością jest właściwe 
pogodzenie pracy zawodowej z macie-
rzyństwem. Przez „właściwe” rozumiem 
nie tyle najmniej szkodliwe, co jak najlepiej 
zrównoważone. Wydaje mi się, że znale-
zienie odpowiedniego balansu może być 
korzystne zarówno dla jakości życia spo-
łecznego w pracy, jak i jakości życia pry-
watnego w domu. Doświadczenia z pracy 
twórczej, naukowej i dydaktycznej wspie-
rają wychowanie dziecka. Wsparcie emo-
cjonalne otrzymywane od rodziny pozwa-
la na spokojną pracę, wzmacniając wiarę 
w jej sens. To pomaga walczyć z trudno-
ściami i przeszkodami, tymi wewnętrznymi 
i zewnętrznymi.

Jak przedstawia się sytuacja w kwestii 
równości płci i równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w Pani dziedzinie — 
w Polsce, ale też w innych krajach, w któ-
rych Pani pracowała? Czy istnieją przepi-
sy dotyczące równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji? Czy miała Pani możliwość 
doświadczyć ich efektów?
Na Wydziale Architektury problem dyskry-
minacji, który postrzegam w szerszym uję-
ciu, w zasadzie nie istnieje. Niewątpliwie 
jest to związane ze zrównoważoną liczbą 
kobiet i mężczyzn. Na wydziale, zarówno 
wśród kadry, ale także wśród studentów, 
od lat mamy dużo kobiet i ten udział ro-
śnie. Kobiety są kierownikami zakładów, 
dyrektorami instytutów, prodziekanami. 
Może wkrótce przyjdzie czas również na 
kobietę dziekana. Jednak w środowisku 
zawodowym architektów jest już inaczej. 
W zawodzie architekta na stanowiskach 
kierowniczych są w zasadzie prawie sami 
mężczyźni. To, co na wydziale wygląda 
dobrze, w dziedzinie architektury wyglą-
da dramatycznie. Wpływowy miesięcznik 
„Architektura-Murator” opublikował 92 roz-
mowy z „najbardziej znaczącymi polskimi 

architektami”. Wśród nich znalazło się tylko 
9 kobiet, co nie stanowi nawet 10 procent.

Myślę, że trudna sytuacja kobiet 
w zawodzie jest powiązana ze wszystki-
mi innymi aspektami życia społecznego 
i kulturowego. Przecież wciąż żyjemy w pa-
triarchalnym społeczeństwie. Mężczyzna 
jest głową rodziny. Oczekuje się od niego, 
aby osiągał sukcesy. Kobieta jest opiekun-
ką ogniska domowego. Od niej oczeku-
je się, aby temu podporządkowała inne 
aspekty życia. Skutkuje to tym, że kobiety, 
wstawione w tę odmienną perspektywę, 
przykładają inne znaczenia do poszcze-
gólnych zadań. Kobiety działają intuicyjnie, 
kobiety działają kompromisowo. Kobieta 
się dogada, kobieta się uśmiechnie, kobie-
ta chce być miła, żeby wszystkim było do-
brze. Kobiety uważają, że wszyscy są ważni. 
Działają nie „na zderzeniu”, w walce, w kon-
frontacji. Kobiety opierają swoje relacje na 
porozumieniu. A dopóki społeczeństwo 
jest oparte na konfrontacji i siłowym sposo-
bie rozwiązywania problemów, to kobiety 
będą odgrywały rolę drugorzędną. Odno-
szę wrażenie, że to się zmienia w nowym 
pokoleniu, które obserwuję jako nauczyciel 
akademicki. Odczuwam, że młodzi są już 
inni. Mężczyźni mogą „odpuścić”, kobiety 
mają szansę realizować swoje pasje.

Czy miała Pani trudności w połączeniu 
obowiązków na linii praca — dom, ze 
względu na tradycyjne obowiązki ko-
biety w rodzinie? Jak sobie Pani radziła 
w pracy? Który okres jest Pani zdaniem 

najtrudniejszy dla kobiety podczas jej 
kariery akademickiej?
Prawdę powiedziawszy, bardzo trudno na 
to pytanie odpowiedzieć. Najtrudniejsze 
jest chyba podejmowanie decyzji i doko-
nywanie wyborów: wyjazd czy związek, 
kariera czy macierzyństwo. Wydaje mi się, 
że bardzo ważne jest, aby w życiu zarówno 
osobistym, jak i społecznym mieć wspar-
cie. Wtedy wybory te nie są tak drastyczne. 
Jak kobieta będzie otrzymywać wsparcie 
ze strony partnera czy współpracowników, 
to myślę, że sobie poradzi. Ja mam bardzo 
duże wsparcie w moim mężu. On rozumie, 
jak duże znaczenie dla mnie ma praca. Wie 
też, że wszystko robię tak, aby rodzina była 
szczęśliwa. A pogodzenie tego wszystkie-
go jakoś wychodzi. Doba ma 24 godziny.

Podobnie jest z macierzyństwem. 
Uważam, że macierzyństwo nie powinno 
być odkładane. To w niczym nie przeszka-
dza. Kobiety nie powinny się bać, że stoją 
przed wyborem: macierzyństwo czy karie-
ra zawodowa. Wcale nie musi dochodzić 
do takiego wyboru. Dzisiaj można by na 
przykład twierdzić, że macierzyństwo to 
kłopot w prowadzeniu badań naukowych 
i przeszkoda w karierze naukowca, gdyż 
powoduje ograniczenie mobilności. Myślę 
jednak, że w dzisiejszym świecie młode po-
kolenie sobie również z tym poradzi, przy 
odpowiednim wsparciu systemu. A prze-
cież to właśnie dziecko i macierzyństwo 
daje wolę życia. Ja w tym zawsze upatry-
wałam siłę, a nie słabość w odniesieniu do 
kariery zawodowej.

Wręczenie nagród w konkursie dla studentów III roku WA PK w Wieliczce w 2019 r.; Magda-
lena Kozień-Woźniak w towarzystwie burmistrza Artura Kozioła i jego zastępcy Piotra Krupy 
(z prawej). Fot.: Jan Zych
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Czy uważa Pani, że sprawy równości ko-
biet powinny być przedmiotem zainte-
resowania uczelnianej komisji etyki lub 
specjalnej komisji ds. równości?
Tak, jest to dla mnie oczywiste. I wracam 
do tego, co mówiłam o rodzinie i wsparciu. 
Nie inaczej jest w społeczności akademic-
kiej. Wzajemne wsparcie jest potrzebne 
i bardzo ważne. W  szczególności jeżeli 
dochodzi do przemocy, każdej przemocy. 
Wykorzystywanie osób słabszych, w szcze-
gólności podwładnych, stanowi problem 
w strukturach hierarchicznych. A taką jest 
uczelnia. Szczególnie dotyczy to relacji płci 
— kobiety są również słabsze fi zycznie. 
Jeżeli do tego dodamy wciąż żywe stereo-
typy o rolach mężczyzny i kobiety w społe-
czeństwie, sprawa staje się bardzo delikat-
na. Naprawdę, konieczne jest wyczulenie, 
aby nie doszło do przekroczenia granic. 
A granice te powinny być defi niowane nie 
przez silnych, ale przez tych słabszych. I do 
tego właśnie potrzebne jest wsparcie. Do 
otwartego, powszechnego określania gra-
nic i reguł akceptowalnych dla wszystkich.

Jak Pani zdaniem można wpłynąć na 
zmianę stereotypowych postaw męż-
czyzn w odniesieniu do kobiet w miejscu 
pracy — w przypadku gdy mężczyźni nie 
zauważają i nie rozpoznają problemu 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
jako istotnego?
Mężczyźni rzeczywiście wydają się nie 
zauważać problemu. Mówią, że wszystko 
jest w porządku. Dlatego o tym trzeba po 
prostu mówić. Na uczelni nie jest inaczej. 
Trzeba mówić, zwracać uwagę. Coraz wię-
cej mówić i otwarcie mówić, co nas boli, co 
nas konkretnie boli, mówić o konkretach. 
Mężczyźni są fantastyczni. Są inteligentni, 
sympatyczni, mili w rozmowie, ale bywa, 

że nie uznają swoich niewłaściwych za-
chowań za właśnie takie. Z drugiej strony 
kobiety nie zawsze wiedzą jak i nie potrafi ą 
w odpowiednim momencie odpowiednio 
zareagować. A trzeba reagować, wyja-
śniać, przedstawiać konkretne argumenty, 
choć czasem brak słów, brak argumentów. 
Potrzebne jest więc wspólne budowanie 
takich argumentów. Może to my kobiety 
same powinnyśmy się zebrać i zidentyfi ko-
wać konkretne problemy, szukać rozwią-
zań, przeciwdziałać.

Czy miała Pani sposobność uczestniczyć 
w sieciach kobiet naukowców? Proszę 
o komentarz: tak czy nie i dlaczego? Jak 
funkcjonują takie sieci? Czy warto je 
tworzyć?
W grupach, które z założenia są kobiece? 
Nie. Ale głos kobiet jest coraz wyraźniej-
szy i bardziej słyszalny w architektonicz-
nym środowisku akademickim. Tego lata 
uczestniczyłam w corocznej konferencji 
European Association for Architectural 
Education (EAAE), do którego należy nasz 
Wydział Architektury. Jest to organiza-
cja zrzeszająca europejskie, ale nie tylko 
uczelnie architektoniczne. Jej celem jest 
wspieranie jakości edukacji architekto-
nicznej i architektury w Europie, jest forum 
wymiany informacji o edukacji i badaniach 
naukowych w architekturze.

Obecnie wybraną w głosowaniu 
członków przewodniczącą jest Oya Ata-
lay Franck ze Szwajcarii. Podczas ostatniej 
konferencji, która odbyła się w Zagrzebiu 
we wrześniu tego roku, problem roli i zna-
czenia kobiet w architekturze był poru-
szany i bardzo widoczny. Były podawane 
statystyki, prelegentki opowiadały o do-
świadczeniach, oczekiwaniach, sukcesach 
kobiet. I rzeczywiście, ponieważ to kobieta 

rok temu po wyborach przejęła kierow-
nictwo, zaczęło się zmieniać. Do panelu 
dyskusyjnego były zaproszone przede 
wszystkim kobiety. Mężczyźni mówili, że 
to fantastycznie, że kobiety przejmują rolę 
i są widoczne.

Czy często zauważa Pani sytuacje, gdy 
kobiety na wysokich stanowiskach nie 
pomagają innym kobietom w karierze? 
Jeżeli tak, to dlaczego?
Ja się z tym nie spotkałam. Zawsze byłam 
wspierana przez kobiety. Również w Ze-
spole Architektury Przestrzeni Kultury, któ-
ry prowadzę, obok panów adiunkta, asy-
stenta i doktoranta są jednocześnie trzy 
doktorantki, czyli zespół jest zrównoważo-
ny. W fi rmie Kozień Architekci zawsze pra-
cowało dużo kobiet. Bardzo cenię kobiety 
w pracy. Zawsze uważałam, że macierzyń-
stwo jest podporą kobiety, a nie prze-
szkodą. Kobiety matki są bardzo dobrymi 
pracownikami, szanującymi pracę i stabili-
zację. To jest przewaga kobiet.

Może Pani przekazać przesłanie dla mło-
dych kobiet rozpoczynających karierę 
w inżynierii i w nauce?
Trzeba w siebie wierzyć. Wiara w siebie 
jest bardzo ważna. Chodzi o dążenie do 
swoich celów środkami kobiecymi. Nie 
próbujmy być mężczyznami, bądźmy 
kobietami — to jest nasza siła. Myślę, że 
świat, przyszłość należą do kobiet. Świat 
potrzebuje kobiet w dobie przemian, 
przede wszystkim klimatycznych czy de-
mografi cznych, i wzrastającego znaczenia 
pojęć takich jak zrównoważony rozwój 
czy projektowanie uniwersalne. To są pro-
blemy, które tak naprawdę mogą pomóc 
rozwiązywać kobiety, właśnie ze swoją 
intuicją, wyczuciem, wrażliwością i sposo-
bem patrzenia na relacje międzyludzkie, 
stosunkiem do zwierząt, do świata. Spo-
sób, w jaki kobieta patrzy na świat, jest 
szansą na lepszą przyszłość. Ten sposób 
patrzenia powinni docenić mężczyźni. Jak 
można inaczej ze światem być. Nie walką, 
nie zniszczeniem tylko zrównoważeniem 
— to jest kobiecość.

Rozmawiała: Lidia Żakowska

Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK pracuje 
w Katedrze Systemów Transportowych na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej PK, kieruje projektem 
GEECCO na PK, realizowanym w ramach Progra-
mu Horyzont 2020.

Podczas wyjazdu studialnego do Bejrutu w 2017 r., w towarzystwie Kazimierza Butelskiego 
i dyplomantów. Fot.: Ze zbiorów  Magdaleny Kozień-Woźniak
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Nagrodzono rajd PK
Forum Uczelni Technicznych jedną ze 
swoich nagród przyznało tegorocznej 
edycji rajdu Politechniki Krakowskiej. 
Imprezę doceniono za oryginalność i wy-
różnianie się wśród innych projektów 
studenckich. Wręczenie nagrody na-
stąpiło 24 października 2019 r. podczas 
gali IV Zjazdu FUT w Krakowie. Nagrodę 
odebrał przewodniczący Samorządu Stu-
denckiego PK Michał Kostrzewa.

W tym roku swoje nagrody forum 
przyznało w dziewięciu kategoriach. 
57. „Elficki” Rajd Politechniki Krakowskiej 
został uhonorowany w kategorii „samo-
rządowy projekt roku”. Warto też odno-Podczas rajdu były trudne chwile. Fot.: Jan Zych

Dziadek mój, Jan Kanty Karkoszka (1890–
1963), był — obok takich postaci jak ks. Sta-
nisław Zięba i dr med. Feliks Grochowalski 
— osobą wielce zasłużoną dla podkrakow-
skich Zielonek. Od 1919 r. był dyrektorem, 
czy jak się wtedy mówiło, kierownikiem 
szkoły podstawowej w Zielonkach — do 
czasu usunięcia go z tej funkcji przez wła-
dze komunistyczne w 1950 r. Zamiłowany 
społecznik, zorganizował i prowadził kasę 
Stefczyka dla okolicznych mieszkańców. 

Dziadek zainicjował w Zielonkach budo-
wę Domu Ludowego, w którym znalazły swo-
ją siedzibę: poczta, policja, ochotnicza straż 
pożarna i jeden z pierwszych, jeśli nie pierw-
szy, w regionie krakowskim Wiejski Ośrodek 
Zdrowia. Do prowadzenia tego ośrodka za-
prosił swojego przyjaciela — dr. Feliksa Gro-
chowalskiego, bezinteresownego lekarza 
z powołania, „Judyma”, który przez długie 
lata (także w pierwszych dziesięcioleciach 
powojennych) codziennie pokonywał pieszo 
siedem kilometrów dzielących jego mieszka-
nie w Krakowie od Zielonek.

W okresie okupacji dziadek omal życiem 
nie przypłacił współpracy z Armią Krajową. 
Z AK kontaktował się za pośrednictwem swe-
go przyszłego zięcia — Zbigniewa Foremne-
go, wówczas ofi cera AK (zastępcy dowódcy 
batalionu I Zgrupowania „Żelbet”), później-

Wspomnienie wigilijne 

Mój dziadek — społecznik z Zielonek
KRZYSZTOF STYPUŁA

szego znanego lekarza, docenta 
Śląskiej Akademii Medycznej 
i ordynatora, a zarazem dyrektora 
kliniki tej akademii w Gliwicach, 
pioniera polskiej gastroskopii. 

W uznaniu społecznikow-
skich zasług mojego dziadka 
grupa nauczycieli i wychowan-
ków szkoły wystąpiła po jego 
śmierci do władz lokalnych 
z propozycją nazwania jednej 
z ulic w Zielonkach imieniem 
Jana Karkoszki. Jednak dla ko-
munistycznej władzy wniosek 
taki był nie do przyjęcia. 

Pasją dziadka było także zbieranie i do-
kumentowanie folkloru ziemi krakowskiej 
oraz organizowanie występów folklory-
stycznych w ramach teatru szkolnego. To 
o nim napisze Zygmunt Nowakowski w „Ilu-
strowanym Kurierze Codziennym”, a po-
tem w książce „Lajkonik”: „Defi lują przed 
nami w tańcu a śpiewie zespoły rdzennie 
krakowskie i inne, pod- czy przedmiejskie, 
więc z Zielonek, z Prądników rozmaitego 
koloru, z Borku Fałęckiego, z Zakrzówka, 
lecz najlepsi są ci z Zielonek. Widać kierow-
nik szkoły, zasłużony wielce p. Karkoszka, 
dba o to, aby wniwecz nie poszły dawne 
obyczaje czy obrzędy, więc prócz Gwiazdki 

obsługuje także Wielkanoc, wysyłając na 
wieś tzw. «Pucheraków» (od łacińskiego 
«pueri» – chłopcy, żacy)”1. 

W moich zbiorach rodzinnych zacho-
wał się zapis jednego z takich widowisk 
kolędniczych z 1936 r.2

1 Zygmunt Nowakowski, „Lajkonik”, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 1975. 

2 Jan Karkoszka, „Po kolendzie”, „Teatr Ludo-
wy”, r. XXVIII, Instytut Teatrów Ludowych, War-
szawa 1936, s. 166–186. 

tować, że w kategorii „autorytet FUT” 
laureatem nagrody został Marcin Styrna, 
który w latach 2007–2009 kierował pra-
cami Samorządu Studenckiego PK.

Organizowany od 1962 r. rajd PK na-
leży do wydarzeń najsilniej wpisanych 
w tradycję uczelni. Obecnie trwają prace 
nad książką, która podsumuje już niemal 
60-letnią historię imprezy. Powstał też pro-
jekt nakręcenia fi lmu promującego ideę 
rajdową. Pracami zespołu koordynującego 
realizację obu projektów kieruje prorektor 
ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanu-
szek, prof. PK.

(ps)

Jasełka w Morawicy w 1930 r. 
Fot.: Ze zbiorów rodzinnych autora

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła jest długo-
letnim pracownikiem naukowym Wydziału In-
żynierii Lądowej PK.
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Politechnika Krakowska w mediach
LoveKrakow.pl

13 listopada 2019 r. 
Gdzie są potrzebne nowe tory? 
Kolejarze chcą znać odpowiedź 
do 2023 roku
Pięć fi rm chce przygotować dla PKP Polskich 
Linii Kolejowych SA studium dotyczące in-
westycji potrzebnych w Krakowie i w Mało-
polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunek 
rozwoju kolei w regionie na najbliższe lata. 
(...) — Patrząc na wytyczne zamówienia, mam 
wrażenie, że w końcu powstanie jeden kom-
pleksowy dokument, który będzie w stanie dać 
odpowiedź na pytania, które się bardzo często 
w przestrzeni medialnej pojawiają — komen-
tuje prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

SmogLab.pl

19 listopada 2019 r.
Para wodna z rury wydechowej. 
Czy wodór zmieni 
motoryzację?
Samochody napędzają naszą cywilizację, ale 
jednocześnie zatruwają naszą planetę. Co 
gorsza, elektromobilność nie oznacza pełnej 
zeroemisyjności. Trudno też wyobrazić so-
bie, że absolutnie wszyscy przesiądą się do 
transportu publicznego — nawet najlepsze-
go i najnowocześniejszego. Czy w tej sytuacji 
może nam pomóc wodór? — Jeśli prąd elek-
tryczny będziemy pozyskiwać głównie z odna-
wialnych źródeł, to ogniwo paliwowe w mojej 
opinii ma szanse na globalny sukces — mówi 
profesor Marek Brzeżański z Politechniki Kra-
kowskiej, od lat zajmujący się badaniami nad 
napędami wodorowymi. Problemów jest jed-
nak więcej. Jednym z nich są koszty tej tech-
nologii, które na razie skutecznie odstraszają 
producentów od wprowadzania aut na ogni-
wa paliwowe do salonów. 

Miesięcznik 
„Wodociągi i Kanalizacja”

Listopad 2019 r.
Gratka dla inżynierów 
(...i nie tylko)
Inżynieria środowiska to kierunek z tradycja-
mi, który znajduje się w ofercie większości 
politechnik w Polsce. (...) — Program inżynie-
rii środowiska wyposaża naszych studentów 
zarówno w niezbędną wiedzę, jak i umiejętno-
ści, dzięki którym łatwo odnajdą się na rynku 
pracy. W uzyskaniu tego celu pomagają nam 
partnerzy z otoczenia gospodarczego — przed-

siębiorstwa wchodzące w skład Krakowskiego 
Holdingu Komunalnego, fi rmy z branży wod.-
-kan. z terenu południowej Polski i branżowe 
biura projektowe — mówi dr inż. Piotr Beńko, 
prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Energetyki PK. Uczelnia we współpracy 
z przedsiębiorstwami na bieżąco uaktualnia 
program studiów, rozszerzając go o obszary 
wiedzy przydatnej na rynku pracy. (...)

Oprócz wprowadzenia gruntownych 
zmian w programie studiów Politechnika Kra-
kowska zdecydowała się też na utworzenie 
nowej specjalności, która stanowi odpowiedź 
na obecne wyzwania technologiczne. — Spe-
cjalność „technologie proekologiczne i instala-
cje w przemyśle” przygotowuje studentów do 
rozwiązywania trudnych problemów technicz-
nych i środowiskowych na terenie zakładów 
przemysłowych. (...) Studenci inżynierii środo-
wiska mogą wybierać także spośród innych 
specjalności, tj. „hydroinżynieria”, „inżynieria 
dróg wodnych” (dostępna tylko na studiach 
II stopnia) czy „zaopatrzenie w wodę i uniesz-
kodliwianie ścieków i odpadów”. 

„Dziennik Polski”

22 listopada 2019 r.
Oszczędność energii 
i innowacje w walce o czyste 
powietrze
Wyzwania w poprawie jakości powietrza, 
doświadczenia samorządów w walce ze 
smogiem, możliwości ciepłownictwa w pro-
cesach ograniczania emisji zanieczyszczeń, 
poprawa efektywności energetycznej — to 
tematy, o których dyskutowali uczestnicy 
dwudniowej konferencji na Politechnice 
Krakowskiej. Była to już trzecia edycja mię-
dzynarodowej konferencji „Jakość powietrza 
a efektywność energetyczna JPEE”, którą zor-
ganizowało Małopolskie Centrum Budownic-
twa Energooszczędnego PK we współpracy 
z Województwem Małopolskim, Fundacją 
Efektywna Polska oraz Centrum Transferu 
Technologii PK. Naukowcy, samorządowcy, 
producenci materiałów budowlanych, pro-
jektanci, przedstawiciele przedsiębiorstw 
ciepłowniczych, deweloperzy dyskutowali 
o tym, jak za pomocą technologii energoosz-
czędnych redukować niską emisję i wpływać 
na poprawę jakości powietrza. Przedstawio-
no wyniki najnowszych badań, innowacyjne 
technologie oraz programy służące ochronie 
klimatu poprzez ograniczenie zużycia ener-
gii. Wydarzeniu po raz pierwszy towarzyszył 
konkurs „Innowacje w budownictwie ener-
gooszczędnym kluczem sukcesu”. (...) W gro-
nie laureatów, w kategorii „samorząd” znala-
zły się gminy Słomniki, Skawina i Wolbrom. 
Ponadto przyznano wyróżnienie specjalne 
gminie Rabka. W kategorii „biznes” nagrody 

otrzymały fi rmy ML System PalettenWerk 
i BT&SONS Kft, zaś w kategorii „nauka”: Alek-
sander Prociak i Maria Kurańska z Politechniki 
Krakowskiej, Janusz Belok, Bożena Orlik-
-Kożdoń, Tomasz Steidl i Beata Wilk-Słomka 
z Politechniki Śląskiej oraz Aleksander Byrdy, 
Tomasz Majka i Krzysztof Pielichowski z PK.

Glos24.pl

22 listopada 2019 r. 
Uwaga na technologie! Suscy 
uczniowie i studenci Politechniki 
Krakowskiej łączą siły
Tajniki produkcji fi lmowej i multimediów 
poznają dzięki studentom Politechniki Kra-
kowskiej uczniowie z Suchej Beskidzkiej. 
Owocem ich wspólnej pracy będzie spot 
edukacyjny dotyczący coraz poważniejszego 
problemu społecznego — uzależnienia od 
technologii. Studencko-uczniowska współ-
praca odbywa się w ramach projektu pn. „Na-
ukowe Inspiracje — Ciekawe i Kreatywne” 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Studenci informatyki i archi-
tektury z Koła Naukowego Grafi ki Kompute-
rowej „Visgraph” urządzili warsztaty fi lmowe 
dla uczniów z Zespołu Szkół im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej. 

„Fakt”

28 listopada 2019 r.
Obcięły włosy dla chorych 
na raka
To piękna inicjatywa. Politechnika Krakowska 
już po raz kolejny zorganizowała akcję „O Włos 
od Pomocy na PK”, której celem jest pomoc 
dzieciom chorym na raka. Studentki ścięły 
swoje piękne włosy. Zostaną z nich wykonane 
peruki dla małych pacjentów po chemiotera-
pii i radioterapii. (...) Akcję zorganizował już po 
raz czwarty Samorząd Studencki PK wraz ze 
Stowarzyszeniem „Mówimy NIEboRAKOWI”! 
W ramach poprzednich trzech edycji na uczel-
ni włosy oddało już ponad 300 osób. Włosy 
mogą oddawać nie tylko studenci. Wszyscy, 
którzy jeszcze chcieliby pomóc, a nie udało 
im się przyjść w środę na Politechnikę Krakow-
ską, mogą obciąć włosy w swoim ulubionym 
salonie fryzjerskim i potem przekazać je or-
ganizatorom akcji. Włosy będą przyjmowane 
w listopadzie i grudniu w biurze Samorządu 
Studenckiego PK w pokoju nr 107, który mieści 
się w budynku Studium Języków Obcych na 
kampusie przy ul. Warszawskiej 24. 

O akcji także: Telewizja Polsat, TVP Kraków, Ra-
dio Zet, Radio Eska, SuperExpres.pl, Radio Kra-
ków, „Dziennik Polski”.
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ON — czyli kto? A raczej należałoby zapy-
tać — co? ON to Obiekt Niemożliwy. Tak się 
nazywa. Ale ta nazwa nie tylko niczego nie 
wyjaśnia, lecz wręcz gmatwa sprawę. Bo-
wiem skoro ON jest niemożliwy, to jak stał 
się, przyjąwszy materialną postać, możli-
wy? I jak to możliwe, że coś niemożliwego 
pojawiło się na dziedzińcu głównego kam-
pusu Politechniki Krakowskiej? Czy można 
to zrozumieć? 

Próbę wyjaśnienia sprawy podjęto 
18 października tego roku, podczas werni-
sażu Obiektu Niemożliwego. Obcho-
dzący w tym roku jubileusz 25-lecia 
miesięcznik „Architektura-Murator” 
zwrócił się do prof. Dariusza Kozłow-
skiego, byłego dziekana Wydziału Ar-
chitektury PK, aby „odnalazł” obiekt 
niemożliwy, zaś prof. Kozłowski po-
szukał inspiracji w twórczości genial-
nego argentyńskiego pisarza Jorge 
Luisa Borgesa i zaprojektował bryłę 
z betonu, mającą stanowić idealną 
formę z opowiadania „Nieśmiertel-
ny”. W niemożliwym świecie Borgesa 
Nieśmiertelni w ciągu swego długie-
go, nieśmiertelnego życia szukali do-
skonałej formy i nie znaleźli jej. Kiedy 

w końcu zaprzestali tych bezowocnych po-
szukiwań, formę odnalazł sam Borges, i na 
jego cześć została ona nazwana fotelem 
Borgesa — powiedział podczas spotkania 
na dziedzińcu PK prof. Dariusz Kozłowski. 

Biorąc pod uwagę czysto inżynierski 
punkt widzenia, należy dodać, że realizacja 
projektu wymagała zastosowania specjal-
nych środków. Ze względu na skomplikowa-
ne kształty formę dla „Obiektu Niemożliwe-
go”, czyli szalunek, fi rma Peri Polska musiała 
podzielić na kilka elementów. Z tego same-

ON tu jest

Dariusz Kozłowski i jego dzieło — Obiekt Niemożliwy
Fot.: Jan Zych

go powodu do wypełnienia formy betonem 
przedsiębiorstwo Bosta-Beton dostarczyło 
specjalną mieszankę samozagęszczalną 
(w sumie około 2 metrów sześciennych). 
A ponieważ uroczystość zaplanowana zo-
stała po zmroku, fi rma Zumtobel dołożyła 
starań, by ciekawie oświetlić Obiekt Nie-
możliwy. Efekt tych starań prezentujemy na 
IV stronie okładki.

Podczas uroczystości związanej z poja-
wieniem się obiektu przed Wydziałem Ar-
chitektury prorektor prof. Andrzej Biał-

kiewicz dziękował prof. Dariuszowi 
Kozłowskiemu za zwrócenie uwagi 
na wartość piękna w architekturze. 
W podobnym duchu wypowiedział 
się prodziekan Wydziału Architektury 
dr inż. arch. Rafał Zawisza. Redaktor 
naczelna miesięcznika „Architektura-
-Murator” Ewa Porębska podzię-
kowała władzom PK za włączenie 
uczelni w akcję budowy obiektów 
niemożliwych, bowiem analogiczne 
instalacje, według projektów innych 
architektów, stanęły także w Byto-
miu i we Wrocławiu. 

(ps)

Ogólnopolski akademicki konkurs na 
najlepszą pracę dyplomową roku „Archi-
tektura Betonowa 2019”, niezmiennie or-
ganizowany przez Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej i Stowarzysze-
nie Producentów Cementu, został roz-

Architektura 
Betonowa 2019

21–31 października 
2019 r.

strzygnięty. Równorzędnymi laureatami 
XX  edycji konkursu zostali: Krzysztof 
Jędrzejewski za pracę „4 Freedoms — 
Muzeum w Nowym Jorku” (promotor: 
prof.  Marek Pabich, Wydział Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej); Aleksandra Kubac-
ka za pracę „Muzeum Polskiej Myśli Tech-
nicznej przy pasie startowym dawnego 
lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie” 
(promotor: dr hab. inż. arch. Marcin 

Charciarek, prof. PK; Wydział Architek-
tury Politechniki Krakowskiej); Natalia 
Skolimowska-Wróbel za pracę „Analiza 
relacji kampusu uniwersyteckiego i mia-
sta. Projekt domu studenckiego z usługa-
mi na terenie Szkoły Głównej Handlowej” 
(promotor: dr hab. Joanna Giecewicz, 
Wydział Architektury Politechniki War-
szawskiej). Na wystawie pokonkursowej 
zostały pokazane wszystkie nadesłane 
prace 18 autorów.

Praca Krzysztofa Jędrzejewskiego Praca Aleksandry Kubackiej Praca Natalii Skolimowskiej-Wróbel
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Po raz dziewiąty został zorganizowany otwarty konkurs fotografi czny 
z okazji Dni Jana Pawła II. Jego mottem był „Uniwersytet”. Na konkurs 
wpłynęło 58 prac 12 autorów (dwoje uczestników nadesłało łącznie 
7 cykli fotografi i). Jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Biał-
kiewicz — przewodniczący oraz mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska 
i mgr inż. Jan Zych art. fot. ZPAF I nagrodę przyznało Zbigniewowi La-
tale za „Seminarium pod gołym niebem”, II nagrodę — Aleksandrze 
Olszówce za cykl „Nostalgia przeszłości” fot. 4; III nagrodę — Markowi 
Hasso-Agopsowiczowi za cykl 4 fotografi i pt. „Wykładowca”. Wyróż-
nienie otrzymał Piotr Gurgul za „Collegium Maius, Collegium Novum”. 

Na wystawie zaprezentowano fotografi e 11 autorów. Są to: Monika 
Graj, Zbig niew Latała, Beata Makowska, Wojciech Fediuk, Małgorzata Ci-
choń, Marek Konarski, Aleksandra Olszówka, Marek Hasso-Agopsowicz, 
Piotr Gurgul, Anna Kowalczyk, Ignacy Popławski-Gugała.

XIV Dni Jana Pawła II 2019 
— „Uniwersytet”

Wystawa fotografi i
5–23 listopada 2019 r.

Marek Hasso-Agopsowicz, cykl „Wykładowca” — III nagroda. Obok: wyróżniona praca Piotra Gurgula, „Collegium Maius”

Zbigniew Latała, „Seminarium pod gołym niebem” — I nagroda Aleksandra Olszówka, z cyklu „Nostalgia przeszłości” — II nagroda



Słuchajcie, co mówią dzieci
W czasie świątecznym
gdzieś w pewnym domu
tak zawołało
dziecię z salonu:
Zobacz, mamusiu,
wraz z ciocią Alą,
jak na choince
lampki się palą.

Mama odpowie:
Ach, drogie dzieci,
lampka nie pali się,
tylko świeci.

Po chwili znowu 
dziecię zawoła:
Świecą fi ranki
również dokoła.
A potem doda:
Oprócz fi ranek,
świecą też meble
i mój brat Janek.

Stąd dla rodziców
morał się kleci:
Słuchajcie tego,
co mówią dzieci.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Zdjęcia: Jan Zych 

Świąteczne 
dekoracje...




