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SŁOWO REKTORA

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

Za nami okres świąteczno-noworoczny, czas podsumowań mi-
nionego roku, który dla nas zakończył się wieloma sukcesami. 
Ich osiągnięcie wymagało wielkiego zaangażowania naszych 
pracowników i studentów. Korzystając z okazji, pragnę jeszcze 
raz podziękować wszystkim za trud włożony w rozwój naszej 
uczelni w minionym roku. Na progu nowego proszę o dalszą za-
angażowaną pracę na rzecz Politechniki Krakowskiej, zwłaszcza 
w obliczu stojących przed nami wyzwań.

W grudniu członkowie naszej społeczności uzyskali sze-
reg prestiżowych wyróżnień. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 
i dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK z Wydziału Mechanicznego 
znaleźli się w gronie laureatów nagród ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia 
dydaktyczne oraz naukowe w 2017 roku. Coroczne wyróżnienia 
przyznawane są za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne 
i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne. 
Paweł Ocłoń został również laureatem stypendium ministra na-
uki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej 
jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem nauko-
wym w skali międzynarodowej.

Doroczną nagrodę Polskiej Akademii Nauk otrzymała 
dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK z Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej. Wyróżnienie przyznano za monografi ę 
„Studies of the Partner Relations of Construction Companies” 
oraz cykl prac powiązanych „Studies and management of part-
nering relations in construction projects”. W kapitułach przy-
znających nagrody PAN zasiadają najwybitniejsi polscy uczeni, 
a osoby nagradzane przechodzą szczegółową i rygorystyczną 
ocenę. Nagroda PAN cieszy się więc zasłużonym prestiżem, sta-
nowiąc dowód znakomitych osiągnięć w nauce. 

Z kolei studenci i doktorant Politechniki Krakowskiej za wy-
bitne osiągnięcia znaleźli się wśród laureatów stypendiów mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2017/2018. 
Wyróżnieni zostali studenci PK: Michał Nowak i Marcin Piegza 
z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Monika Topa z Wydzia-
łu Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także Maciej Gierada, 
doktorant Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 

Warto wspomnieć, że w grudniu 123 nauczycieli akademic-
kich i pracowników Politechniki Krakowskiej zostało także uho-
norowanych nagrodami rektora za rok 2016. Nagrody otrzymali 
nauczyciele akademiccy i pracownicy wydziałów i jednostek po-
zawydziałowych w czterech kategoriach: za całokształt dorobku; 
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Wszystkim wyróżnionym pracownikom i studentom skła-
dam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Ich osobiste osiąg-
nięcia przyczyniają się do podniesienia prestiżu naszej uczel-
ni. Równocześnie pragnę zapewnić, że nieustannie będziemy 
starać się stwarzać aktywnym pracownikom jak najlepsze wa-
runki pracy i wynagrodzenia. Przykładem może być kolejny 
program umożliwiający wzrost wynagrodzeń pracownikom, 
których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyni-
ki ewaluacji jednostek organizacyjnych, pozycję w rankingach 

oraz rozwój PK. Od stycznia 2018 roku zo-
stały na ten cel wyodrębnione środki celo-
we, będące w dyspozycji rektora PK. 

W tym kontekście na podkreślenie za-
sługuje fakt, że Komisja Europejska przy-
znała niedawno Politechnice Krakowskiej 
prestiżowe wyróżnienie — Logo Human 
Resources Excellence in Research. Potwier-
dza ono, że PK jest instytucją zapewniającą 
przyjazne i stymulujące środowisko pracy na-
ukowej oraz transparentne zasady rekrutacji. 

Do jego przyznania przyczyniły się m.in. starania Centrum 
Transferu Technologii PK. Ta międzywydziałowa jednostka, 
której 20-lecie świętowaliśmy w grudniu, na początku miała 
za zadanie transfer technologii między nauką i biznesem oraz 
rozwijanie innowacyjnej myśli technologicznej, dzisiaj działa 
w zdecydowanie szerszym zakresie i na wyższym poziomie. 
Wspiera uczelnię w nawiązywaniu współpracy z przemys-
łem i pomaga pracownikom naukowym PK w komercjalizacji 
wyników badań naukowych, korzystając ze wsparcia Zespołu 
Rzeczników Patentowych PK. Poprzez skupienie w jednym 
miejscu kilku ważnych dla regionu ośrodków informacyjno-
-doradczych CTT PK stało się jedynym w Małopolsce punk-
tem, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc i komplek-
sowe wsparcie od konsultantów z różnych dziedzin. Centrum 
oferuje usługi w ramach: Regionalnego Punktu Kontaktowego 
Programów Ramowych, Regionalnego Centrum Informacji dla 
Naukowców Euraxess, Ośrodka Enterprise Europe Network, 
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct — Kraków i In-
kubatora Innowacyjności+. Gratulując jubileuszu, życzę pra-
cownikom Centrum kolejnych sukcesów. 

Rok 2017 sukcesem uwieńczyli także sportowcy — koszy-
karze R8 Basket AZS Politechnika Kraków ponownie zdobyli 
Puchar Polski mężczyzn, a koszykarki AZS Korona Politechnika 
Kraków — dzięki znakomitej grze w I lidze — awansowały do fi -
nałowego turnieju PP kobiet. To napawa nas optymizmem przed 
najważniejszą częścią sportowego sezonu.

Na progu nowego roku z uznaniem myślę o tym, co udało się 
nam osiągnąć w minionym roku, ale dostrzegam też wyzwania na 
najbliższy czas. W tym roku musimy stopniowo eliminować prze-
szkody, które stoją na drodze rozwoju naszej uczelni. Niezbędny 
będzie wysiłek — w szczególności — w celu zwiększenia naszej 
efektywności naukowej, zwłaszcza w perspektywie nowej ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Jej wprowadzenie zaowocuje szeregiem 
zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego w naszym kraju. 

Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz 
pierwszy w 2018 roku. Wszystkim życzę, by Nowy Rok obfi to-
wał w sukcesy, spełnił nadzieje i oczekiwania w życiu osobistym 
i zawodowym, by dał wiele satysfakcji z pracy na rzecz naszej 
uczelni.

Jan Kazior
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15 października 2017 roku zakończyły się obchody związane 
z 200-leciem śmierci Tadeusza Kościuszki. Ponieważ 4 lutego 
2016 roku minęło też 270 lat od jego urodzin, na Politechni-
ce Krakowskiej, która ma go za swego patrona, obchody ko-
ściuszkowskie trwały 20 miesięcy. Ten długi okres nie wy-
czerpał jednak naszego zainteresowania osobą Naczelnika, 
zarówno w odniesieniu do historii jego życia i dokonań, jak 
i wpływu jego idei na dalsze dzieje naszej Ojczyzny.

Obchody jubileuszu Tadeusza Kościuszki pozwoliły wy-
dobyć na światło dzienne wiele mało znanych faktów. I tak 
na przykład wielkie zainteresowanie wzbudziły rysunki Ko-
ściuszki, wykonane w czasie jego pobytu w Paryżu w latach 
1769–1774, kiedy to, nie będąc — jako cudzoziemiec — do-
puszczonym do studiów wojskowych we Francji, podjął stu-
dia w paryskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa w Mu-
zeum Politechniki Krakowskiej, prezentująca kopie rysunków 
Kościuszki znajdujących się w zbiorach Czartoryskich kra-
kowskiego Muzeum Narodowego, cieszyła się dużym po-
wodzeniem. Dwujęzyczny katalog tej wystawy pozwolił na 

prezentowanie tego dorobku również poza Polską, np. na kon-
ferencji zorganizowanej w październiku 2017 roku w Paryżu. 

Z tych samych zbiorów uzyskano też kopie dwu doku-
mentów, wytyczających karierę wojskową Kościuszki — no-
minowanie przez amerykański Kongres na funkcję inżyniera 
w randze pułkownika w armii walczącej o niepodległość ko-
lonii brytyjskich (dokument z roku 1776) oraz nominację króla 
Stanisława Augusta na stanowisko generała majora w armii 
polskiej, utworzonej przez Sejm Wielki (dokument z roku 
1789). Powiększone kopie zdobią ścianę frontową sali wysta-
wienniczej Muzeum. Rok wcześniej umieszczona została też 
w tym miejscu kopia popiersia Kościuszki dłuta prof. Stefana 
Dousy (związanego z Wydziałem Architektury PK).

Podobnie udało się upowszechnić jedyne znane utwory 
muzyczne skomponowane przez naszego patrona — dwa 
polonezy i walc ― wydane w Londynie w roku 1802. Zapis 
nutowy, użyczony przez Towarzystwo Kościuszkowskie 
w Melbourne, został przekazany do opracowania Krakow-
skiej Orkiestrze Staromiejskiej pod dyrekcją Wiesława Olejni-
czaka, stale współpracującej z PK. Wykonanie utworów miało 
miejsce przy okazji wspomnianego odsłonięcia dokumentów 
nominacyjnych Tadeusza Kościuszki.

Wiele nieznanych szczegółów dotyczących wydarzeń z ży-
cia Kościuszki, a także percepcji jego dokonań, przedstawiono 
w marcu 2017 roku podczas konferencji „Tadeusz Kościusz-
ko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności” 
przygotowanej pod naukową opieką prof. Marii Żychowskiej. 
Konferencja ta zgromadziła naukowców z ponad 20 ośrodków 
krajowych i zagranicznych, a wydawnictwo pokonferencyjne 
jest tak rozchwytywane, że konieczny okazał się dodruk. 

Powstaje pytanie: czy są jeszcze nieodkryte fakty doty-
czące życia Tadeusza Kościuszki? Zapewne tak. Wiemy, które 
okresy życia Naczelnika wymagają dalszych badań. Wymie-
nić można kilka z nich. 

Pierwszy problem dotyczy wyjaśnienia źródeł niezwykle 
starannego wykształcenia Kościuszki, począwszy od okresu na-
uki szkolnej, poprzez studia w Akademii Rycerskiej i w latach 
młodości we Francji. Zdumiewająca była np. jego świetna znajo-
mość geometrii, niezbędna dla sapera-artylerzysty. Czy jednak 
mogła ona stać się źródłem przełomowych dokonań Kościuszki 
w wojskowości, ufortyfi kowania ujścia rzeki Delaware pod Fi-
ladelfi ą czy rzeki Hudson pod West Point oraz zmiany taktyki 
wojskowej dotyczącej rozmieszczenia artylerii w ówczesnych 
bitwach? Odrzucona początkowo przez dowództwo armii kon-
cepcja obrony fortu Ticonderoga w roku 1777, zaowocowała póź-
niej w bitwie pod Saratogą, bitwie, która zadecydowała o dal-
szym przebiegu całej rewolucji amerykańskiej. Geometria, która 
jest częścią matematyki (a nawet jej źródłem z czasów Pitagorasa 
i Euklidesa), Kościuszce przyniosła sukcesy. 

Nie do końca wyjaśnione są także szczegóły przygotowań 
do insurekcji kościuszkowskiej, głównie na terenie Saksonii. 

Kotwica
Reminiscencje kościuszkowskie
MARCIN CHRZANOWSKI

Dwór w Mereczowszczyźnie (dziś na Białorusi) — miejsce urodzin 
Tadeusza Kościuszki. Obraz ze zbiorów domu-muzeum Kościuszki 
w Solurze. Repr.: Jan Zych

Rekonstrukcja dworu Kościuszków w Mereczowszczyźnie, 
spalonego w 1942 roku przez radzieckich partyzantów 
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Tam Kościuszko w latach 1793 i 1794 spotykał się z wpływo-
wymi przedstawicielami zwolenników zbrojnej walki o nie-
podległość. Odkryte ślady jego pobytu w Dreźnie prowadzą do 
znajdującego się w tym mieście Muzeum… Józefa Kraszewskie-
go (1812–1887), który oczywiście przebywał tam znacznie póź-
niej, w okresie powstania styczniowego. Jednak już w czasach 
Kościuszki na terenie Saksonii tworzyły się zalążki polskiej 
emigracji, która tędy, po klęskach powstań, dążyła do Paryża, 
źródła nadziei, gdzie później przybrała imię Wielkiej Emigracji. 
Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie przechowuje także pamiąt-
ki dotyczące pobytu Kościuszki w tym mieście.

Inny, mniej znany okres, to dramatyczna podróż po uwol-
nieniu go przez cara Pawła I z więzienia w Petersburgu, podróż 
odbyta w towarzystwie Juliana Ursyna Niemcewicza, sekre-
tarza Kościuszki, poprzez zimową Skandynawię (Finlandię, 
Szwecję) do Londynu, gdzie sława jego czynów przyniosła mu 
pierwszy rozgłos (echem jest wspomniana już twórczość mu-
zyczna, tam właśnie opublikowana). Jakiego hartu ducha i ciała 
musiała wymagać ta podróż, trwająca prawie rok, od człowieka 
tak ciężko rannego w bitwach o wolność Ojczyzny? 

Wreszcie, wiele kryje długi, bo 17-letni okres działalności 
Kościuszki we Francji po tajemniczym i nagłym opuszczeniu 
Stanów Zjednoczonych w roku 1798 (być może w charakterze 
tajnego delegata Kongresu). W tym czasie spotykał się z naj-
większymi władcami ówczesnej Europy (Napoleonem i ca-
rem Aleksandrem I), a także współdziałał na rzecz tworzenia 
polskich legionów na terenie Włoch i Niemiec. Paradoksalnie, 
najwięcej z tego okresu wiadomo o jego ostatnim, przelotnym 
spotkaniu w roku 1815 z carem Rosji Aleksandrem I. Spotka-
nie to rozwiało nadzieje Kościuszki na powstanie niezależne-
go państwa polskiego. 

Zrezygnowany, nie wrócił do Francji, lecz przeniósł się do 
Szwajcarii, by życia dokonać w Solurze. Choć wśród przyja-
ciół, to jednak na obczyźnie. Jakie były jego uczucia ― uczucia 
człowieka, który całe życie poświęcił walce o wolność Ojczy-
zny, niewidzianej przez ostatnie 23 lata życia? 

Pozostaje mieć nadzieję, że nie trzeba będzie czekać na 
następne „okrągłe” rocznice, aby powrócić do tych spraw. 
Na koniec jednak przychodzi i taka refl eksja: poznanie szcze-
gółów życia Tadeusza Kościuszki przybliżyło nam historię 

naszej Ojczyzny, widzianą w kontekście nie tylko wydarzeń 
lokalnych, ale i na tle światowych przemian społecznych (re-
wolucji amerykańskiej i francuskiej), gospodarczych (w An-
glii i Niemczech) i kulturowych (w nauce, muzyce, oświacie), 
które zachodziły w czasie życia Kościuszki. 

Nasuwa się tu alegoria kotwicy. Życie i czyny Tadeusza 
Kościuszki są dla nas jak kotwica rzucona z łódeczki miotanej 
falami wzburzonego morza tych przemian. Przemian, które 
rozpoczęły się około 100 lat przed nim, i przyniosły nam nie-
podległość 101 lat po nim. 

Zdjęcia: Jan Zych

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski — rektor Politechniki Krakowskiej 
w latach 2002–2005; jako przewodniczący Rady Muzeum PK zainicjował 
wspólnie z prorektorem dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem, prof. PK 
serię wydarzeń w latach 2016–2017 związanych z 270. rocznicą urodzin 
i 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki.

Tablica upamiętniająca miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki

Ekslibrisy kościuszkowskie ze zbiorów Tadeusza Lachowicza, 
prezentowane podczas obchodów kościuszkowskich 
na Politechnice Krakowskiej w 2017 roku
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INFORMACJE

REKTOR I SENAT 

KRONIKA
Grudzień

1 XII    Podsumowanie działalności Studenckich Kół Naukowych 
w roku akademickim 2016/2017.

2 XII    Koncert poświęcony pamięci Władysławy Marii Francuz 
z udziałem Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” 
oraz Krakowskiej Orkiestry „Ardente” w Kościele św. Katarzyny.

5 XII    Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 
absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

Przedświąteczne posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Prelekcję 
„Wzmocnienie współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonej 
urbanizacji i rekonstrukcji miejskich ekosystemów” wygłosił dr Tomasz 
Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK.

6, 7, 8, 14, 15 XII    30. Akcja Charytatywna „Studenci dzie-
ciom — Mikołajki 2017”.

6 XII    Uroczyste otwarcie windy w budynku Wydziału Architektury 
przy ul. Podchorążych. 

7 XII    Spotkanie wigilijne Międzynarodowego Centrum Kształce-
nia PK w Klubie „Kwadrat”.

Spotkanie opłatkowe Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK.

Posiedzenie Prezydium Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak” na UR.

9 XII    Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej „Elektryk”.

11 XII    Posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak” na UR.

12 XII    „Technologie energooszczędne dla budynków nowych 
i termomodernizowanych” — pierwsza, otwierająca cykl konferencja 
zorganizowana przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energo-
oszczędnego PK oraz Pompy Ciepła Podhale.

Spotkanie opłatkowe studentów niepełnosprawnych zorganizowane 
przez biura ds. osób niepełnosprawnych oraz Zrzeszenie Studentów 
Niepełnosprawnych krakowskich uczelni.

12 XII — 10 I    „Architektura sztuki — przestrzeń wnętrza” — 
wystawa Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków 
w Galerii PK „Kotłownia”.

13 XII    Spotkanie przedświąteczne pracowników Biblioteki PK.

Wieczór wigilijny w Radiu „Nowinki”.

13 XII — 10 I    Wystawa prac studenckich Zakładu Geometrii 
Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału 
Architektury PK „Forma, grafika, modelowanie komputerowe” w Galerii 
PK „Gil”.

14 XII    Jubileusz 20-lecia Centrum Transferu Technologii PK.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków PK.

14–16 XII    4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Automa-
tic Control and Information Technology” (ICACIT’17) współorganizo-
wana przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.

15 XII    Uroczystość wręczenia nagród rektora PK.

Spotkanie opłatkowe pracowników spółki INTECH PK.

18 XII    Spotkanie opłatkowe u sportowców zorganizowane przez 
Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego PK, turniej bowlingu rektorów.

20 XII    Uroczyste przedświąteczne spotkanie władz uczelni, człon-
ków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Spotkanie opłatkowe Parlamentu Samorządu Studenckiego PK.

Opłatek Środowiska Akademickiego w Auli Collegium Novum UJ.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK

20 grudnia 2017 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:

• przedstawicieli Samorządu Studenckie-
go w komisjach senackich oraz dyscypli-
narnych;

• przedstawicieli Samorządu Doktorantów 
w komisjach senackich oraz dyscyplinarnych;

• efektów kształcenia dla kierunku studiów 
informatyka o profi lu ogólnoakademic-
kim, prowadzonego przez Wydział Fizyki, 
Matematyki i Informatyki;

• kierunków, profi lów i programów kształ-
cenia studiów I i II stopnia prowadzonych 
na Politechnice Krakowskiej;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót 

budowlanych i projektowych oraz w pla-
nie na rok 2017;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót 
budowlanych i projektowych oraz w pla-
nie na rok 2018;

• zmiany uchwały w sprawie ustalenia ogól-
nego zakresu obowiązków nauczycieli 
akademickich i stosowania 50 proc. kosz-
tów uzyskania przychodu ze stosunku 
pracy pracowników PK;

• zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-
-fi nansowym na rok 2017;

• projektu planu rzeczowo-fi nansowego na 
rok 2018;

• wysokości dodatkowych środków pocho-
dzących ze źródeł zewnętrznych, prze-

znaczonych w roku 2018 na zwiększenie 
wynagrodzeń wynikających ze stosunku 
pracy;

• wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 
służebnością przejazdu i przechodu dzia-
łek nr 21/103, 21/105, 21/244 położonych 
w Krakowie-Czyżynach, będących włas-
nością Politechniki Krakowskiej;

• opinii dotyczącej utworzenia Centrum Roz-
woju Materiałów Funkcjonalnych i Tech-
nologii Przyrostowych ABB — PK „FUMAT” 
jako jednostki pozawydziałowej Politechni-
ki Krakowskiej;

• ustalenia progów punktowych oceny 
okresowej nauczycieli akademickich;

• przekazania środków na działalność 
Związku Uczelni „InnoTechKrak”.
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Politechnika Krakowska i Iwanowski 
Państ wowy Uniwersytet Chemiczno-
-Technologiczny będą rozwijać współ-
pracę, szczególnie w zakresie wymiany 
studenckiej. To efekt porozumienia za-
wartego 16 listopada 2017 roku, podczas 
pobytu delegacji PK w Iwanowie. Umowę 
podpisali rektor PK prof. Jan Kazior i rektor 
IPUChT dr hab. Michaił Butman.

Rosyjska uczelnia legitymuje się pra-
wie stuletnią tradycją. Prowadzona od 
70  lat wymiana międzynarodowa stanowi 
ważny aspekt działalności Iwanowskiego 
Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-
-Technologicznego. Obecnie w murach 
IPUChT kształci się kilkuset obcokrajow-
ców z 18 krajów. Współpracę z PK uczelnia 
nawiązała w 1991 roku, czego efektem są 
wspólne prace i konferencje naukowe oraz 
wymiana studentów. 

Podpisane w listopadzie porozumienie 
otwiera drogę do realizowania wymiany 
akademickiej w ramach Programu Eras-
mus+ dla krajów partnerskich. Państwa 
należące do Unii Europejskiej mogą bo-
wiem występować do Komisji Europejskiej 
o fundusze na dofi nansowanie wymiany 
prowadzonej wspólnie z państwami niena-
leżącymi do UE. Przyznanie środków nastę-

puje w wyniku postępowania konkursowe-
go, a benefi cjentami są zarówno uczelnie 
państw członkowskich UE, jak i uczelnie 
krajów partnerskich.

Do tej pory studenci z IPUChT odby-
wali na PK dwutygodniowe zajęcia la-
boratoryjne. Uzyskanie dofi nansowania 
sprawi, że będą mogli przyjeżdżać na cały 
semestr. Każdemu studentowi przysłu-
giwać będzie stypendium w wysokości 
800 euro miesięcznie. Bez tego wsparcia 

Porozumienie z Iwanowskim Państwowym Uniwersytetem 
Chemiczno-Technologicznym

W partnerstwie do Programu Erasmus+ 

wielu Rosjan nie mogłoby podjąć studiów 
w Polsce. 

Podczas wizyty w Iwanowie rektorowi 
PK towarzyszyli: dziekan Wydziału Inży-
nierii i Technologii Chemicznej prof. Da-
riusz Bogdał, dr inż. Wiesław Szatko z In-
stytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na 
Wydziale Mechanicznym oraz uczelniany 
koordynator Programu Erasmus+ mgr Da-
ria Majka-Sitko.

(R.)

 Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 73 z 20 listopada 2017 r. 

w sprawie harmonogramu rekrutacji na sta-
cjonarne i niestacjonarne studia II  stopnia, 
przewidziane do uruchomienia w semestrze 
letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zarządzenie nr 74 z 21 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont 
Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 75 z 27 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 
na Wydziale Architektury.

Zarządzenie nr 76 z 28 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w „Regulaminie wynagra-
dzania pracowników Politechniki Krakow-
skiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Zarządzenie nr 77 z 6 grudnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania 
i ogłaszania list rankingowych najlepszych 
absolwentów studiów pierwszego / drugie-
go stopnia, tworzonych w celu ubiegania się 

przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub 
kredytu studenckiego.

Zarządzenie nr 78 z 6 grudnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad sporządza-
nia i ogłaszania list rankingowych najlep-
szych absolwentów studiów doktoranckich, 
tworzonych w celu ubiegania się przez ab-
solwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu 
studenckiego.

Zarządzenie nr 79 z 7 grudnia 2017 r., 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
przygotowywania i personalizacji uczelnia-
nych dyplomów ukończenia studiów wyż-
szych na Politechnice Krakowskiej oraz ich 
odpisów.

Zarządzenie nr 80 z 7 grudnia 2017 r., 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
sporządzania suplementu do dyplomu ukoń-
czenia studiów wyższych oraz odpisu suple-
mentu w tłumaczeniu na język angielski.

Zarządzenie nr 81 z 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie określenia wzoru wniosku o  wy-
danie odpisu dyplomu ukończenia studiów 
wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz 
odpisu suplementu do dyplomu w tłumacze-
niu na język angielski i zasad ich wydawania.

Zarządzenie nr 82 z 14 grudnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na Politechnice 
Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i  ar-
chiwalnych.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 12 z 27 listopada 2017 r. 
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 
posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r.

Komunikat nr 13 z 4 grudnia 2017 r. 

w sprawie dni wolnych od pracy w 2018 r.

Podczas spotkania w Iwanowie (od lewej): Dariusz Bogdał, Jan Kazior i Michaił Butman. 
Fot.: Archiwum IPUChT
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK

29 listopada ubiegłego roku w Sali Senackiej odbyła się uroczysta 
promocja doktorów i doktorów habilitowanych na Politechnice 
Krakowskiej. Na uroczystość zaproszeni zostali młodzi naukowcy, 
którzy w ostatnim czasie zdobyli awanse naukowe, oraz ich pro-
motorzy. Przybyli także znajomi i członkowie rodzin promowa-
nych, obecnych było również kilka najmłodszych pociech.

Rektor prof. Jan Kazior, w towarzystwie prorektorów i dzieka-
nów, otworzył posiedzenie Senatu i powitał zebranych, a następ-
nie powierzył prowadzenie uroczystości prorektorowi ds. nauki 
prof.  Tadeuszowi Tatarze. Tradycyjnie promocję rozpoczęła pre-
zentacja doktorów habilitowanych, tym razem było aż 12 osób. Syl-
wetki promowanych samodzielnych pracowników nauki przedsta-
wili kolejno: prodziekan WA prof. Kazimierz Kuśnierz, prodziekan 

WIL  dr hab. inż. Lucyna Domagała, dziekan WIiTCh prof.  Dariusz 
Bogdał i dziekan WM prof. Jerzy Sładek.

Drugą część ceremonii poświęcono doktorom, wśród których 
znalazło się aż 8 architektów, 6 specjalistów inżynierii lądowej, 
6 chemików, 2 inżynierów mechaników i przedstawiciel inżynierii 
środowiska — w sumie 23 osoby. Przebieg ich kariery naukowej 

i zawodowej został krótko przedstawiony przez dziekanów. Pod-
czas prezentacji doktorów świadkowie uroczystości mieli także 
okazję poznać promotorów rozpraw doktorskich i w kilku przy-
padkach — promotorów pomocniczych. Punktem kulminacyj-
nym promocji doktorskich było uroczyste ślubowanie i wręcze-
nie dyplomów. W tym momencie przewodniczący Senatu, rektor 
prof. Jan Kazior, w asyście poszczególnych dziekanów, dokonywał 

Doktorzy habilitowani

Jolanta
Iłowska
WIiTCh

Beata 
Kucharczyk-Brus

WA

Tomasz
Kapecki

WA

Magdalena 
Kozień-Woźniak

WA

Zbigniew 
Moździerz 

WA

Wit
Derkowski

WIL

Piotr
Kozioł

WIL

Agnieszka 
Leśniak 

WIL

Magdalena 
Rogalska

WIL

Piotr
Dzierwa

WM

Katarzyna 
Halicka

WM

Aleksander 
Kuranowski 

WM



7Nasza Politechnika nr 1 (173) styczeń 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Doktorzy

Tomasz 
Manterys 

WIL

Grzegorz 
Śladowski 

WIL

Łukasz 
Gościniak 

WIiTCh

Anna
 Taczalska

WA

Barbara
Tarko

WIiTCh

Włodzimierz 
Tracz
WA

Balbina 
Wcisło 

WIL

Weronika 
Wójcik 

WIŚ

Paweł
Mika 
WA

Piotr
Sokal 
WIL

Karolina 
Starzak
WIiTCh

Dominik 
Przygodzki 

WA

Eliza 
Szczerek 

WA

Adam 
Ciszkiewicz

WM

Tymoteusz 
Bąkowski

WA

Dariusz 
Bradło
WIiTCh

Jarosław 
Chwastowski

WIiTCh

Magdalena 
German 

WIL

Piotr 
Krzemień 

WM

Stanisław 
Jurczakiewicz

WA

Łukasz 
Łukaszewski

WA

Magdalena 
Malinowska 

WIiTCh

Marek 
Klimczak 

WIL

Zdjęcia: Jan Zych

symbolicznego promowania, dotykając berłem lewego ramienia 
promowanego.

Kończąc ofi cjalną część uroczystości, rektor prof. Jan Kazior 
zwrócił się do promowanych z serdecznymi gratulacjami oraz 
z  apelem o kontynuowanie badań i ciągłe pogłębianie wiedzy 
w wybranej dziedzinie. Podkreślił, jak ważne jest wyznaczanie so-
bie kolejnych, coraz ambitniejszych celów i konsekwentna ich re-
alizacja. „Tylko to jest gwarantem rozwoju naukowego i sukcesów 
z nim związanych” — powiedział. 

Pamiętając o ogromnej roli promotorów, podziękował im za 
wysiłek, zaangażowanie i poświęcenie. Nie zapomniał też o naj-
bliższych — zauważył, że bez takich wartości, jak miłość, oddanie, 
opieka i wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół nie byłby możliwy 
żaden sukces naukowy. Zgodnie z tradycją zwieńczeniem promo-
cji było wspólne zdjęcie na tle portretów byłych rektorów Poli-
techniki Krakowskiej, po czym przyszedł czas na osobiste gratu-
lacje, podziękowania i rozmowy przy symbolicznej lampce wina. 
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Doktorzy
Wydział Architektury

dr inż. arch. Bartosz Dendura (A-2) — 
„Architektura poolimpijska. Architektura 
obiektów użyteczności publicznej i infra-
struktury technicznej, realizowanych na 
potrzeby igrzysk w kontekście idei dzie-
dzictwa olimpijskiego”; promotor: dr hab. 
inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta 
Trocka-Leszczyńska (PWr), prof. dr hab. inż. 
arch. Wojciech Zabłocki (WSEiZ); 15 XI 2017 r.

dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz (A-1) 
— „Królewska rezydencja w Łobzowie. Od 
pałacu Santi Gucciego do malowniczej ru-
iny XIX-wiecznej. Przekształcenia obiektu 
na podstawie źródeł ikonografi cznych”; 
promotor: dr hab. Klaudia Stala, prof. PK; re-
cenzenci: dr hab. inż. arch. Marek Gosztyła, 
prof. PRz (PRz), prof. dr hab. inż. arch. Woj-
ciech Kosiński (KAAFM); 15 XI 2017 r.

dr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur 
— „Specyfi ka zieleni zapleczy militarnych 
Austro-Węgier na wybranych przykładach 
miast i twierdz”; promotor: dr hab. inż. arch. 
Zbigniew Myczkowski, prof. PK; recenzenci: 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
(PK), dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. PW 
(PW); 15 XI 2017 r.

dr inż. arch. Marceli Łasocha (studia dok-
toranckie) — „Urbanizacja Krakowa w latach 
1900–2014 ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów ekonomicznych”, promo-
tor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, 
recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej 
Wyżykowski (KAAFM), dr hab. inż. arch. Ka-
tarzyna Pluta, prof. PW (PW); 17 I 2018 r.

dr inż. arch. Joanna Szwed (A-8) — „Oś-
wietlenie i iluminacja krajobrazu miejskie-
go jako przedmiot działań artystycznych 
w kontekście uwarunkowań planistycznych”, 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander 
Böhm, recenzenci: dr hab. inż. arch. Andrzej 
Białkiewicz, prof. PK (PK); dr hab. inż. arch. Ka-
tarzyna Pluta, prof. PW (PW); 17 I 2018 r.

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej

dr inż. Jose Gregorio Ferreira (E-2, obecnie: 
ABB) — „Multicriteria Diagnosis of Synchro-
nous Machines”; promotor: dr hab. inż. Adam 
Warzecha, prof. PK (PK); recenzenci: dr hab. 
inż. Robert Sałat (SGGW), dr hab. inż. Mieczy-
sław Zając, prof. PK (PK); 10 I 2018 r. 

Medale oraz nagrody poszcze-
gólnych wydziałów Polskiej 
Akademii Nauk zostały wrę-
czone podczas uroczystości, 
która odbyła się 14  grudnia 
2017 r. w siedzibie PAN w War-
szawie. W gronie sześciu osób 
uhonorowanych przez Wydział 
IV  Nauk Technicznych zna-
lazła się dr  hab. inż. Elżbieta 
Radziszewska-Zielina, prof. PK.

Kapituły, które przyzna-
wały nagrody, złożone były 
z najwybitniejszych polskich 
uczonych, na co zwrócił uwa-
gę w trakcie ceremonii pre-
zes PAN prof. Jerzy Duszyń-
ski. Podkreślił on, że nagrodzone osoby 
przeszły rygorystyczne kryteria oceny, 
co dowodzi, jak wiele osiągnęły w nauce. 
Nagrody Wydziału IV otrzymali także: 
dr Dariusz Kania, dr hab. Paulina Pianko-
-Oprych, dr Artur Różański, dr hab. Marta 
Szachniuk i dr hab. Artur Tyliszczak.

Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-
-Zielina jest profesorem nadzwyczajnym 
w Instytucie Zarządzania w Budownictwie 
na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Recen-
zenci orzekli, że jej badania doprowadziły 
do powstania teoretycznych podstaw za-
rządzania partnerstwem w budownictwie. 
W monografi i i cyklu artykułów Elżbieta 
Radziszewska-Zielina przedstawiła między 
innymi własny model relacji partnerskich 
przedsiębiorstw budowlanych, metodę ich 
oceny oraz system ekspercki do sterowa-
nia tymi relacjami.

Opracowana na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej monografi a doczekała się 
wydania w Niemczech, gdzie doceniono 
oryginalność osiągnięć autorki. Recen-
zenci określili pracę jako unikatową i pio-
nierską. Propagując własne koncepcje na 
międzynarodowym rynku nauki, Elżbieta 
Radziszewska-Zielina zyskała uznanie 
środowisk zagranicznych. Od 10 lat przy-
najmniej raz w roku odwiedza Uniwersy-
tet Techniczny w Koszycach, na Słowacji 
(Technická univerzita v Košiciach), gdzie 
prowadzi wykłady w ramach Programu 
Erasmus. Jest zarejestrowana w bazie 

ekspertów Slovak Research and Develop-
ment Agency.

Laureatka nagrody Wydziału IV PAN 
kierowała dwoma międzynarodowymi 
projektami badawczymi i zorganizowa-
ła dwie sesje naukowe w ramach World 
Multidisciplinary Civil Engineering — Ar-
chitecture — Urban Planning Symposium 
w 2017 r. w Pradze. Na PK pełniła funkcję 
kierownika Zakładu Technologii i Organi-
zacji Budownictwa w kadencji 2013–2017. 
Otrzymała Nagrodę Rektora PK dla Naj-
młodszego Wypromowanego Doktora 
Habilitowanego. Za wybitne osiągnięcia 
naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii 
przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów 
budowlanych otrzymała w 2015 r. presti-
żową Nagrodę im. Prof. Aleksandra Dyżew-
skiego przyznaną przez PZITB.  

Jest autorką 120 publikacji nauko-
wych, w tym 2 monografi i, 2 podręczników 
i 10 publikacji w bazie WoS. Wypromowała 
jednego doktora (z wyróżnieniem), spra-
wuje obecnie opiekę nad trzema doktoran-
tami. Działa w prezydium Sekcji Inżynierii 
Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu In-
żynierii Lądowej i Wodnej PAN. 

Na mocy decyzji przewodniczącego 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 31 sierpnia 
2017 r. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-
-Zielina, prof. PK została powołana do gro-
na ekspertów PKA. 

(ps) 

Elżbieta Radziszewska-Zielina i prezes PAN Jerzy 
Duszyński (z prawej)

Elżbieta Radziszewska-Zielina 
otrzymała nagrodę 
Wydziału IV PAN



9Nasza Politechnika nr 1 (173) styczeń 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

11. edycja konkursu „Innovator Małopol-
ski” zakończyła się 13 listopada 2017 roku 
uroczystą galą w Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w Krakowie. Miało to 
miejsce podczas konferencji otwierającej 
w Małopolsce obchody Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości. W trakcie gali ogło-
szono ambasadorów małopolskich innowa-
cji, wyłonionych w wyniku wielomiesięcznej 
rywalizacji.

Innovator Małopolski — to konkurs dla 
najbardziej nowatorskich przedsiębiorstw 
z naszego województwa, organizowany 
przez Projekt Enterprise Europe Network 
przy Centrum Transferu Technologii Poli-
techniki Krakowskiej wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego. Głównym przesłaniem konkursu jest 
promocja nowatorskich rozwiązań techno-
logicznych i zachęcanie fi rm do ich poszu-
kiwania. Projekt dofi nansowany jest przez 
Komisję Europejską. Nagrodami w konkursie 
są: prestiżowy tytuł Innovatora Małopolski, 
statuetka, pamiątkowy dyplom oraz szeroka 
promocja w mediach. W tym roku bank ING 
ufundował również nagrodę specjalną dla 
start-upu w wysokości 10 tys. złotych. 

11. edycja konkursu ruszyła 20 lutego 
2017 roku, kiedy ogłoszono ofi cjalnie nabór 
zgłoszeń w czterech kategoriach fi rm: mi-
kro, mała, średnia oraz start-up. Gotowość 
udziału w zmaganiach konkursowych zgło-
siło 30 fi rm z regionu. Komisja konkursowa, 
na podstawie arkuszy prezentacji fi rmy, 
wskazała uczestników fi nału. Audyt w fi r-
mach przeprowadziło dwóch niezależnych 
audytorów. Następnie Kapituła Konkursu, 
złożona z przedstawicieli nauki i biznesu, 
polegając na własnej wiedzy i doświadcze-
niu, ale bazując również na rekomendacji 
audytorów, dokonała wyboru 4 najbardziej 
innowacyjnych fi rm regionu. 

W kategorii „przedsiębiorstwo mikro” 
zwycięstwo przyznano fi rmie Prodromus za 
robota rehabilitacyjnego dla dzieci. Prod-
robot jest zautomatyzowanym trenażerem 
chodu, przeznaczonym do rehabilitacji koń-
czyn dolnych pacjentów pediatrycznych 
z dysfunkcjami chodu. Stosowany być może 
w przypadku pacjentów dotkniętych zabu-
rzeniami przewodnictwa nerwowomięśnio-
wego i dysfunkcjami układu mięśniowo-
-szkieletowego o różnym stopniu nasilenia. 
Urządzenie może również być pomocne 
w pionizacji i inicjacji ruchu. Mimo małych 

rozmiarów i prostoty Prodrobot pozwala na 
wykonywanie terapii w szerokim zakresie. 

W kategorii „przedsiębiorstwo małe” 
wygrała fi rma Sinterit, zdobywając laur 
pierwszeństwa za drukarkę 3D Sinterit Lisa. 
Urządzenie pozwala na tworzenie obiek-
tów w procesie wytwarzania przyrosto-
wego (3D) i opiera się na metodzie selek-
tywnego spiekania laserem (SLS). Drukarka 
służy do profesjonalnego i szybkiego wy-
twarzania przestrzennych modeli obiektów 
— do tworzenia wydruków o wymiarach 
11 cm x 13 cm x 15 cm. Sinterit Lisa umoż-
liwia drukowanie sztywnych i odpornych 
na warunki zewnętrzne lub elastycznych 
obiektów z dwóch dostępnych materiałów. 
Umożliwia też tworzenie ruchomych, skom-
plikowanych geometrycznie oraz szczegó-
łowych modeli, które są gotowe do użycia 
bez dodatkowej obróbki.

W kategorii „przedsiębiorstwo średnie” 
zwycięzcą okazała się fi rma SMAY, zyskując 
uznanie za system oddymiania klatek scho-
dowych ZODIC-M. Przeznaczone  do klatek 
schodowych systemy ZODIC mogą obsługi-
wać także inne przestrzenie, np. szyby win-
dowe. Zwiększają poziom bezpieczeństwa 
ludzi m.in. przez znaczną poprawę warun-
ków ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ra-
towniczych. Dzięki wykorzystaniu systemów 
ZODIC w obiekcie nie trzeba montować 
pomocniczych elementów instalacji ani po-
nosić dodatkowych kosztów fi nansowych. 
Dzięki zastosowaniu tych systemów inwe-
storzy mogą wydłużyć drogi ewakuacyj-
ne nawet o 50 proc., co może się znacznie 
przyczynić do zwiększenia efektywności 
inwestycji takich, jak: hotele, pensjonaty czy 
budynki mieszkalne. Systemy stanowią alter-
natywę wobec nadciśnieniowych metod za-
pobiegania zadymieniu klatek schodowych.

W kategorii „start-up” pierwsze miejsce 
zdobyła fi rma NEWind Energy za innowa-
cyjny pojazd latający Hoverbike. Sterowanie 
aparatem odbywa się za pomocą kierowni-
cy przypominającej motocyklową oraz po-
przez innowacyjny układ czujników, który 
zapewnia intuicyjnie prowadzenie maszyny. 
Nad bezpieczeństwem pilota, jak i innych 
uczestników ruchu czuwają układy sterowa-
nia wyposażone w inteligentne algorytmy 
(elementy bezpieczeństwa mają się urucha-
miać automatycznie w przypadku wystąpie-
nia zagrożenia lub utraty panowania nad 
pojazdem przez użytkownika), niestosowa-

ne przez konkurencję. Konstrukcja wyróżnia 
się możliwością bezpiecznego lądowania 
i startu na bardzo małych przestrzeniach, 
a także bezpiecznego zawisu bezpośrednio 
obok urwiska czy wysokościowca. Ponadto 
w porównaniu z nielicznymi konstrukcjami 
tej klasy (np. AeroFex czy Martin Jetpack) 
zwielokrotniony automatyczny system ste-
rowania i stabilizacji daje możliwości stero-
wania i stabilizacji o najwyższym poziomie 
pewności. Maszyna będzie miała możli-
wość wznoszenia się do wysokości około 
900  m,  jednakże będzie posiadała system 
elektroniczny umożliwiający ograniczenie 
wysokości wznoszenia. 

Gala rozdania nagród stała się też okazją 
do wspólnego uczczenia jubileuszy centrów 
transferu technologii — 20-lecia CTT PK, 
15-lecia CITTRU przy UJ oraz 10-lecia CTT 
przy AGH. W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele władz Politechniki Krakow-
skiej — rektor prof. Jan Kazior i prorektor prof. 
Tadeusz Tatara, a także dyrektor Centrum 
Transferu Technologii PK Jakub Kruszelnicki.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Wśród laureatów: robot rehabilitacyjny i maszyna latająca z intuicyjnym 
systemem sterowania

Znamy wyniki 11. edycji konkursu 
„Innovator Małopolski”

Zwycięski start-up otrzymał symboliczny 
czek (i prawdziwe pieniądze). Od lewej: dy-
rektor banku ING Tomasz Żurowski, Tomasz 
Szapkiewicz z NEWind Energy, Jakub Kru-
szelnicki, dyrektor CTT PK
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W ramach cyklu konferencji „Idea mia-
sta, czas, miejsce, forma” w dniach 26–27 
października 2017 r. odbyła się między-
narodowa konferencja naukowa „Miasto 
polskie”. Spotkanie zorganizował Instytut 
Projektowania Miast i Regionów Wydzia-
łu Architektury Politechniki Krakowskiej 
we współpracy z Sekcją Planowania Prze-
strzennego Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury oddziału PAN w Krakowie oraz 
z Krakowskim Oddziałem Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. 

Podtrzymując tradycję naukowych 
spotkań, podczas których prezentowane 
są wyniki studiów stanowiących kontynu-
ację badań podjętych lub prowadzonych 
niegdyś przez poprzedników, konferencję 
zorganizowano także, by uczcić jubileusz 
80. urodzin prof. dr hab. inż. arch. Barbary 
Bartkowicz. 

Na początku obrad prof. Elżbieta 
Węcławowicz-Bilska odczytała laudację na 
cześć Jubilatki. Zaczęła od stwierdzenia, że 
niezwykle trudno zawrzeć w kilku słowach 
zasługi człowieka, którego się ceni, czło-
wieka darzonego szacunkiem, zwłaszcza 
gdy nie jest to człowiek zwyczajny. A taką 
właśnie osobą jest profesor Barbara Bart-
kowicz. 

Urodziła się i wiele lat mieszkała w No-
wym Sączu. Poznawanie miast zawsze ją 
interesowało i sprawiało jej przyjem-
ność, co mogło mieć wpływ na decyzję 
o podjęciu nauki na Wydziale Architektu-
ry w Krakowie, gdzie studiowała w latach 
1954–1960. Po obronie dyplomu magister-
skiego podjęła pracę w Katedrze Urbani-
styki pod kierunkiem prof. Gerarda Ciołka, 
rysując szczegółowe plany odtwarzanych 
i rekonstruowanych zabytkowych parków 
polskich. Po tragicznej śmierci prof. Ciołka 
pracowała pod kierunkiem prof. Zbignie-
wa Wzorka. 

Stopień doktora nauk technicznych 
otrzymała w 1972 r. za pracę „Problemy 
wypoczynku codziennego w rozwiąza-
niach przestrzennych i lokalizacji nowych 
osiedli mieszkaniowych na przykładzie 
Krakowa”, a stopień doktora habilitowa-
nego, w specjalności urbanistyka i plano-

wanie przestrzenne, w roku 1986 za pracę 
„Wpływ funkcji wypoczynku na kształto-
wanie struktury przestrzennej miast”. Ty-
tuł naukowy profesora otrzymała w lipcu 
1999  r. W latach 1988–1992 pełniła funk-
cję zastępcy dyrektora ds. naukowych 
w Instytucie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego, a w latach 2003–2007 była 
dyrektorem Instytutu Projektowania Miast 
i Regionów Wydziału Architektury PK. Od 
1993  r. kierowała Zakładem, a następnie 
Katedrą Projektowania Miast i Obszarów 
Śródmiejskich w Instytucie Projektowania 
Miast i Regionów. 

Działalność naukowa i projektowa 
prof.  Barbary Bartkowicz koncentruje się 
wokół problemów rozwoju przestrzenne-
go miast i harmonijnego kształtowania ich 
przestrzeni na potrzeby człowieka. W swo-
ich badaniach szczególną uwagę poświęci-
ła ośrodkom miejskim południowej Polski, 
w tym Krakowowi. W jej bogatym dorobku, 
obejmującym ponad 200 pozycji, można 
wyróżnić 50 prac naukowo-badawczych 
dotyczących struktury przestrzennej miast 
i ich rewaloryzacji, ochrony i racjonalnej 
gospodarki zasobami przyrody wobec 
przemian urbanizacyjnych, przeobrażeń 
i odnowy zabytkowych śródmieść oraz 
równoważenia rozwoju i odbudowy kom-
pozycyjnej miast. 

Barbara Bartkowicz jest też autorem 
lub współautorem ponad 60 projek-
tów i opracowań planistycznych, w tym 

kilkunastu nagrodzonych i wyróżnio-
nych w konkursach organizowanych 
przez SARP i TUP. Na uwagę zasługują 
także opracowania studiów uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (dla Tarnowa z 1999 r., 
Pszczyny z 1996 r. i inne), a także prace 
studialno-koncepcyjne i plany szcze-
gółowe dla Pszczyny (1994 r.), Bielska-
-Białej (1994 i 1997 r.) oraz szeregu małych 
miast Polski południowej. Zastosowana 
w opracowaniach własna metoda badań 
nad strukturą i kompozycją miasta oraz 
autorski zapis tej problematyki w projek-
cie „Studium Tarnowa” stanowi osobis ty 
wkład prof. Bartkowicz w metodologię 
opracowań planistycznych. 

Pasją prof. Barbary Bartkowicz była 
działalność dydaktyczna. Prowadziła wy-
kłady, zajęcia projektowe, seminaria i dy-
plomy z zakresu rozwoju przestrzennego 
miast, rewaloryzacji i przebudowy obsza-
rów śródmiejskich. Jest promotorem około 
100 prac dyplomowych, z których wiele 
zostało obronionych z wyróżnieniem, i na-
grodzonych. Jest też promotorem 10 obro-
nionych prac doktorskich, w tym kilku wy-
różnionych.

Barbara Bartkowicz uczestniczyła 
i uczestniczy nadal w pracach licznych 
stowarzyszeń naukowych i twórczych. Wy-
mienić należy Sekcję Urbanistyki Komitetu 
Architektury i Urbanistyki PAN, Komisję 
Urbanistyki i Architektury oddziału kra-
kowskiego PAN, członkostwo w European 
Council for the Village and Small Town 
oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich 
i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Od 
roku 2006 do dziś jest przewodniczącą Za-
rządu Oddziału Krakowskiego TUP. W tym 
czasie zainicjowała wiele działań, z któ-
rych największą popularnością cieszy się 
comiesięczne Otwarte Forum Urbanistów. 
Ważne są także inicjatywy interwencyj-
ne, zmierzające do poprawy przestrzeni 
Krakowa i warunków życia mieszkańców 
miasta. Jest członkiem Miejskiej Komisji 
Urbanistyki i Architektury w Krakowie oraz 
Małopolskiej Wojewódzkiej Komisji Urba-
nistyki i Architektury, w której pełni od 

Uczestnicy spotkania uczcili jubileusz prof. Barbary Bartkowicz

Międzynarodowa konferencja 
„Miasto polskie”

Prof. Barbara Bartkowicz
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kilku lat funkcję przewodniczącej. Bierze 
także udział w pracach Konwentu Senio-
rów PK, a ostatnio stanęła na czele Rady 
Muzeum PK. 

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydak-
tyczne i twórcze otrzymała wiele nagród 
i odznaczeń, w tym Nagrodę Wydziału 
IV  PAN oraz Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej i Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. Posiada wiele odznaczeń 
i nagród macierzystej uczelni, a także sto-
warzyszeń zawodowych i regionalnych. 

Z okazji jubileuszu prof. Barbara Bart-
kowicz otrzymała adresy gratulacyjne od 
prof. Zbigniewa Bacia, prof. Witolda Cęc-
kiewicza, prof. Sławomira Gzella (prze-
wodniczącego Komitetu Architektury 
i Urbanistyki PAN) i prof. Stanisława Juch-
nowicza. Podczas konferencji gratulacje 
złożył również dziekan Wydziału Archi-
tektury PK prof. Jacek Gyurkovich, a tak-
że pracownicy Instytutu Projektowania 
Miast i Regionów, wychowankowie, któ-
rzy doktoraty uzyskali pod opieką nauko-
wą prof. Barbary Bartkowicz. 

*

Celem międzynarodowej konferencji „Mia-
sto polskie” było z jednej strony postawie-
nie diagnozy dotyczącej kondycji i stanu 
zagospodarowania przestrzeni polskich 
miast w pierwszych dekadach XXI wieku, 
z drugiej zaś strony — skonfrontowanie 
z ideami, które są istotne we współcześ-
nie rozwijanych miastach europejskich, 
zwłaszcza położonych w  Europie Środko-
wej. Konferencja miała charakter interdy-
scyplinarny i była adresowana w  szcze-
gólności do przedstawicieli środowiska 
naukowego, projektantów i planistów oraz 
pracowników samorządu terytorialnego 
różnych szczebli. 

Wyzwania stawiane przez społecz ności 
lokalne odnośnie do jakości przestrzeni pu-
blicznej i standardów jej wy posażenia nie 
zawsze są zgodne z obserwowaną prakty-
ką współczesnych przekształceń struktury 
miejskiej. Wobec zmian demografi cznych 
na obszarach silnie zurbanizowanych, za-
grożeń środowiskowych, zwłaszcza zwią-
zanych z warunkami aerosanitarnymi, 
presji inwestycyjnej na terenach śródmiej-
skich i nie w pełni sprawnych miejskich 
sieci transportowych istotne jest posta-
wienie diagnozy sytuacji przestrzennej 
polskich miast. 

Obowiązujące paradygmaty ochro-
ny środowiska przyrodniczego i kultu-

rowego, zachowanie ładu przestrzen-
nego i zrównoważonego rozwoju, przy 
priorytecie zachowania lub zbudowania 
wysokiej jakości środowiska miejskiego 
i przestrzeni publicznych, wymuszają 
na władzach lokalnych różnokierunko-
we działania. Dodatkowo konieczność 
podejmowania wysiłków w zakresie re-
witalizacji oraz przebudowy obszarów 
zdegradowanych, poprzemysłowych, 
po kolejowych i powojskowych stanowi 
istotne wyzwanie, wyznaczając współ-
czesny kierunek przekształcania miast. 
Skonfrontowanie tych aktywności z po-
dobnymi zrealizowanymi w miastach in-
nych krajów Europy Środkowej, gdzie 
występują podobne problemy, zdaje się 
być  zasadne. 

Podczas konferencji „Miasto polskie” 
dotyczącej współczesnych zjawisk prze-
strzennych, występujących obecnie w mia-
stach polskich różnej skali, w zgłoszonych 
wystąpieniach poruszono problematykę 
zarówno diagnozy sytuacji przestrzen-
nej miast polskich różnej wielkości, jak 
i porównania współczesnych idei budowy 
miasta z praktyką projektową oraz reali-
zacyjną w Polsce. Zwrócono także uwagę 
na przydatność istniejących instrumentów 
planistycznych i legislacyjnych, co przed-
stawiono na przykładach podejmowanych 
działań naprawczych, a także przykładów 
dobrej praktyki. 

Wystąpienia uczestników konferen-
cji podzielono na trzy sesje tematyczne. 
Podczas pierwszej sesji, która dotyczyła 
uwarunkowań historycznych, poruszo-
ne zostały problemy związane z histo-
rycznymi realizacjami i wizjami oraz 
przekształceniami, jakim ulegały miasta 
polskie. Mówiono o zmianach zachodzą-
cych w centrum Lubljany oraz o nowych 
modelach konstrukcji zespołów urbani-
stycznych. 

Druga sesja plenarna 
dotyczyła nowych idei i in-
strumentów w planowaniu 
przestrzennym i to ta se-
sja wydała się najbardziej 
interesująca. Wystąpienia 
dotyczyły zarówno współ-
czesnych wiodących pro-
blemów rozwoju miast 
— w swoim wystąpieniu 
„Przepis na miasto” szcze-
gólnie ciekawie mówi-
ła o nich prof.  Elżbieta 
Węcławowicz-Bilska. Do-
brą praktykę projektową 

na przykładach realizacji w Londynie zaj-
mująco przedstawił Simon Bowden z biu-
ra Simon Bowden Architecture & Interior 
Design w Londynie. 

Kolejna sesja obejmowała zagadnienia 
związane z nowymi kierunkami rozwoju 
terytorialnego. Dr hab. inż. arch. Krzysztof 
Kafka z Politechniki Śląskiej bardzo cie-
kawie omówił w jej trakcie zagadnienia 
dotyczące planowania przestrzennego 
w kontekście obowiązujących przepisów 
prawnych. Szczególną uwagę uczestnicy 
konferencji zwrócili na prezentację prof. Ju-
rija Kryworuczko z Politechniki Lwowskiej 
dotyczącą obserwowanych przekształceń, 
zmian i stanu zachowania budowli i zespo-
łów urbanistycznych w historycznym ob-
szarze Lwowa.  

Przedstawione wyniki badań na-
ukowych prelegentów — w tym także 
uczniów prof. Barbary Bartkowicz — 
wskazują, że miasto polskie jest obecnie 
w stanie kryzysu. Wymaga uporządkowa-
nia i odpowiednich wielokierunkowych 
interwencji. 

Konferencji towarzyszyła wystawa 
posterów prezentujących najnowsze wy-
niki badań naukowych nad zmianami za-
chodzącymi w wielu miastach, głównie 
w mias tach polskich. Postery wykonane 
zostały przez pracowników uczelni kra-
kowskich, warszawskich, śląskich, lubel-
skich oraz Bratysławy i Lubljany. Wystawa 
spotkała się z ogromnym zainteresowa-
niem zarówno wśród uczestników konfe-
rencji, jak i  osób postronnych. 

Konferencja „Miasto polskie” zosta-
ła objęta patronatem honorowym przez 
wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, 
prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrow-
skiego i rektora PK prof. Jana Kaziora. 

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych
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Dwie absolwentki Wydziału Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej — Rita Łabuz 
i Joanna Wojtuń — zostały wyróżnione 
w 2017  roku przez miasto Kraków za swe 
prace dyplomowe. Przyznane nagrody 
odebrały 30 listopada 2017 roku, podczas 
ceremonii wręczenia Nagród Miasta Krako-
wa w sali obrad Rady Miasta.

Mgr inż. arch. Rita Łabuz studiowała na 
PK kierunek architektura. Zarówno pracę 
inżynierską, jak i magisterską wykonała 
w Instytucie Projektowania Miast i Regio-
nów. Obie prace dotyczyły rejonu Wisły. 
Dyplom inżynierski nosił tytuł „Zagospo-
darowanie terenu w rejonie placu Na Sta-
wach i bulwaru Rodła w Krakowie”. Tema-
tem pracy magisterskiej był „Rejon placu 
Kossaka na tle przemian przestrzennych 
Młynówki Królewskiej w Krakowie”. Pracę 
tę Rita Łabuz wykonała pod kierunkiem 
prof. Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej i pro-
motora pomocniczego dr inż. arch. Urszuli 
Nowackiej-Rejzner. 

Nagrodzona praca przedstawia projekt 
zagospodarowania terenów w rejonie placu 
Kossaka oraz ulicy Retoryka w kontekście 
przemian przestrzennych Młynówki Kró-
lewskiej. Autorka skupiła się na przywróce-
niu wartości przyrodniczych i kulturowych 
przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju miasta oraz przywróceniu pamięci 
rodziny Kossaków, silnie związanych z ży-
ciem artystycznym Krakowa. Koncepcję re-
witalizacji wybranych terenów publicznych 
wzdłuż dawnego koryta Młynówki Królew-

skiej w Krakowie Rita Łabuz oparła na idei 
renaturalizacji cieków wodnych. 

Szczegółowy projekt obejmuje m.in. 
re witalizację skweru im. gen. Zygmunta 
Zielińskiego, ulicy Retoryka i rejonu pla-
cu Kossaka wraz z zespołem dworsko-
-parkowym „Kossakówka” i fragmen-
tem bul waru Czerwieńskiego. Skwer 
im.  gen.  Zygmunta Zielińskiego został 
zaprojektowany jako niewielki plac z fon-
tanną, która ma stanowić symboliczne 
źródło cieku wodnego, naśladującego 
skanalizowaną rzekę. Przestrzeń zieloną 
miedzy jezdniami ulicy Retoryka autorka 
zaaranżowała jako liniowy Park Młynów-
ki Królewskiej. 

Rita Łabuz zaproponowała także zmia-
nę funkcji placu Kossaka. Zamiast naziem-
nych miejsc parkingowych zaprojektowała 

automatyczny parking podziemny. W celu 
podkreślenia związku tego terenu z dawną 
Młynówką Królewską wprowadziła nowe 
elementy wodne i przestrzenie zielone, 
przewidując utworzenie sztucznego zbior-
nika wodnego w postaci betonowego ko-
ryta o profi lu schodkowym, wyspanego 
kamieniem rzecznym. 

Uhonorowana przez miasto Kraków 
praca magisterska Rity Łabuz była prezento-
wana na wystawie absolwentów Wydziału 
Architektury PK „Architektura w przestrze-
ni sztuk 2017” w Pałacu Sztuki w Krakowie. 
W wywiadzie opublikowanym 4 listopada 
2017 r. w „Gazecie Wyborczej” dyrektor Za-
rządu Zieleni Miejskiej mówił, że w planach 
ZZM jest realizacja parku linearnego wzdłuż 
ulicy Retoryka. Koncepcja Rity Łabuz ma 
więc szansę wcielenia w życie. 

Nowe wizje rejonu placu Kossaka i komunikacji na Zabłociu

Kraków uhonorował absolwentki PK

Rita Łabuz. Fot.: Jan Zych Joanna Wojtuń. Fot.: Jan Zych

Wizualizacja projektu Rity Łabuz Wizualizacja projektu Joanny Wojtuń 



13Nasza Politechnika nr 1 (173) styczeń 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Tradycyjnie przed świętami Bożego Naro-
dzenia, na ostatnim w 2017 roku spotkaniu, 
zebrali się członkowie Konwentu Senio-
rów Politechniki Krakowskiej. Gościem był 
dr  Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynaro-
dowego Centrum Kształcenia PK. Podczas 
spotkania 5 grudnia w Sali Senackiej przed-
stawił on podstawowe informacje o dzia-
łalności MCK, a także omówił perspektywy 
realizacji uzyskanego ostatnio międzyna-
rodowego grantu. 

Wspomnieć należy, że twórcą MCK — 
początkowo jako jednostki kształcącej 
urbanistów z krajów rozwijających się 
— był przed wieloma laty prof. Stanisław 
Juchnowicz, obecnie przewodniczący 
Konwentu Seniorów. Do faktu tego nawią-
zał na początku swego wystąpienia dr To-
masz Jeleński, który przejął po prof. Juch-
nowiczu kierownictwo MCK. 

Ważnym polem działalności centrum 
są dziś kursy przygotowujące cudzoziem-
ców do studiowania w języku polskim. Do 
MCK PK trafi ają studenci z całego świata. 
Uczy się ich nie tylko języka polskiego; 
studenci obcokrajowcy otrzymują także 
wiedzę z przedmiotów kluczowych do 
kontynuowania nauki w Polsce. Przygo-
towuje się tych młodych ludzi do studio-
wania zarówno kierunków architektonicz-
nych, urbanistycznych czy technicznych, 
jak również ekonomicznych, humanistycz-
nych i artystycznych. Centrum uznawane 
jest w kraju za jedną z lepszych jednostek 
intensywnie uczących języka polskiego. 
Dr Jeleński podkreślił, że w MCK kładzie się 
nacisk na uzupełnianie nauki podstawo-
wej o kształcenie w zakresie kultury i wątki 
krajoznawcze. 

Innym aspektem funkcjonowania 
Międzynarodowego Centrum Kształ-
cenia są działania związane z ideą 
zrównoważonego rozwoju w połączeniu 
z urbanistyką rozumianą w sposób 
interdyscyplinarny. Ważną rolę w działa-
niach na tym polu odgrywa zaangażowa-
nie MCK i osobiście dr. Tomasza Jeleńskie-
go w działalność międzynarodowej sieci 

INTBAU. Centrum przystępuje obecnie 
do realizacji międzynarodowego grantu 
„Wzmocnienie współpracy międzynaro-
dowej na rzecz zrównoważonej urbani-
zacji i rekonstrukcji miejskich ekosyste-
mów”. 

Spotkanie Konwentu Seniorów toczy-
ło się w atmosferze zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Członkom konwentu 
życzenia radosnych świąt złożył rektor PK 
prof. Jan Kazior. Uczestnicy spotkania po-
dzielili się opłatkiem pobłogosławionym 
przez ks. dr. Andrzeja Scąbera, wikariusza 
parafi i św. Floriana w Krakowie, wspólnie 
zmówiono modlitwę „Ojcze nasz”. 

(ps)

Prezentacja Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia PK na posiedzeniu Konwentu Seniorów 

Politechniczna szkoła 
dla cudzoziemców

Tomasz Jeleński. Fot.: Jan Zych

Druga laureatka mgr inż. arch. kraj. 
Joanna Wojtuń została wyróżniona za 
pracę magisterską „Zabłocie_4D. Kraj-
obrazowa transformacja ulic” wykonaną 
pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Zbig-
niewa Myczkowskiego, prof. PK i promo-
tora pomocniczego dr inż. arch. Urszuli 
Forczek-Brataniec. O pracy tej i jej autorce 
pisaliśmy niedawno na łamach „Naszej Po-
litechniki” przy okazji przyznania nagrody 
Stowarzyszenia Polskich Architektów Kraj-
obrazu („Nasza Politechnika” nr 10/2017, 
s. 22–23), więc teraz tylko kilka słów przy-
pomnienia. 

W uhonorowanej przez miasto pracy 
magisterskiej Joanna Wojtuń zapropono-
wała stworzenie spójnego układu komuni-
kacji w obrębie krakowskiego Zabłocia. Na 
pierwszym miejscu postawiła zrównowa-
żony transport, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ruchu pieszego. Krajobrazową 
transformację ulic oparła na wprowadze-
niu m.in. ozdobnych nasadzeń wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych i zielonych par-
kingów. Praca Joanny Wojtuń również 
została pokazana na wystawie „Architektu-
ra w przestrzeni sztuk 2017” w krakowskim 
Pałacu Sztuki. 

Wyróżnienia za prace dyplomowe przy-
znano ponadto absolwentom Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-
-Hutniczej.

Warto podkreślić, że także wśród osób, 
które otrzymały Nagrodę Miasta Krakowa 
za rok 2017, znalazł się absolwent Politech-
niki Krakowskiej — znakomity kompozy-
tor piosenek, muzyki teatralnej i fi lmowej, 
twórca monumentalnych dzieł oratoryjno-
-kantatowych, pianista, wokalista, a równo-
cześnie malarz specjalizujący się w technice 
żel-art — Jan Kanty Pawluśkiewicz. Podczas 
ceremonii wręczenia nagród zauważono, że 
kariera tego artysty zaczęła się od założenia 
z Markiem Grechutą w czasie studiów na 
Politechnice zespołu ANAWA. 

Nagrody miasta otrzymali również: 
poetka i historyk fi lozofi i prof. Beata 
Szymańska-Aleksandrowicz, tłumacz i ese-
ista Ireneusz Kania, zespół w składzie: 
prof.  Władysław Śliwiński, dr Jakub Bo-
browski, dr Malwina Jabczuga-Gębalska, 
dr Małgorzata Kosińska-Zagajewska, 
dr  Mag dalena Niemczyk-Jacek za projekt 
naukowy „Słownictwo dyferencyjne w dra-
matach Stanisława Wyspiańskiego. Studia 
leksykologiczno-leksykografi czne” oraz 
wioślarka Maria Springwald.

(ps)
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W listopadzie ubiegłego roku odbyła się 
w Krakowie IV Konferencja PACTT, zorga-
nizowana wspólnie przez centra transferu 
technologii trzech uczelni — Politechniki 
Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udało się 
zmobilizować środowisko i zaprosić prelegen-
tów nie tylko z ważnych krajowych jednostek, 
jak MNiSW, ale również międzynarodowych: 
Komisji Europejskiej, Europejskiego Fundu-
szu Inwestycyjnego czy konsorcjum projektu 
Progress-TT, skierowanego do instytucji 
transferu wiedzy z całej Unii Europejskiej.

Porozumienie Akademickich Centrów 
Transferów Technologii (PACTT) — dobrowol-
ne zrzeszenie przedstawicieli uczelnianych 
jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie 
własnością intelektualną i za jej komercjaliza-
cję — powstało w grudniu 2015  r. Aktualnie 
skupia 50 takich ośrodków w całej Polsce. Ce-
lem jest integracja środowiska zawodowego, 
złożonego ze specjalistów zajmujących się 
transferem wiedzy i technologii w warunkach 
akademickich. Wymiana wiedzy, doświad-
czeń, standardów działania i dobrych praktyk 
— to formy, za pomocą których PACTT stara 
się rozwijać kompetencje zawodowe pracow-
ników centrów transferu technologii i stymu-
lować współpracę w zakresie komercjalizacji 
wyników badań naukowych.

Kluczowa w działalności PACTT jest rów-
nież wspólna reprezentacja członków zrzesze-
nia wobec organów administracji publicznej, 
związków pracodawców oraz innych podmio-
tów działających na rzecz innowacji i współ-
pracy nauki z biznesem. Dotyczy to zwłaszcza 
takich zadań, jak: inicjowanie działań proin-
nowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym; 
inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych 
oraz opiniowanie dokumentów strategicznych 
i działań podejmowanych przez uprawnione 
organy w zakresie polityki innowacyjnej pań-
stwa. W tym zakresie PACTT stało się jednym 
z głosów mających realny wpływ na debatę 
o ustawie 2.0 oraz Konstytucję dla Nauki, prze-
syłając spójne stanowisko co do proponowa-
nych zapisów.

Centrum Transferu Technologii Poli-
techniki Krakowskiej jest obecne w PACTT 
od samego początku i stara się wprowa-
dzać wartość dodaną do realizacji posta-
wionych przed organizacją celów. Jako 
jeden z najstarszych ośrodków tego typu 
w Polsce (w tamtym roku obchodziliśmy 
20. rocznicę istnienia) staramy się dzielić 
doświadczeniem i pomagać w kreowaniu 
marki centrów transferu technologii w Pol-
sce oraz za granicą. CTT PK przyjęło w PACTT 
funkcje związane z umiędzynarodowieniem 
i reprezentuje wspólnie z CITTRU UJ polski 

PACTT wprowadza nową jakość do ekosystemu 
innowacji w Polsce
JAKUB KRUSZELNICKI

ekosystem transferu technologii w presti-
żowym Komitecie Doradczym Krajowych 
Stowarzyszeń (NAAC), będącym organem 
doradczym w europejskim stowarzyszeniu 
ASTP-Proton.

Działalność PACTT przez ostatnie dwa 
lata przyniosła wiele pożytku. Przede 
wszystkim stworzona została długo wycze-
kiwana platforma współpracy pomiędzy 
jednostkami komercjalizującymi wiedzę 
na uczelniach. Środowisko odpowiada na 
realną potrzebę wypracowania wspólnych 
schematów działania, zaczynając od ujed-
nolicenia podstawowych działań w poszcze-
gólnych centrach, poprzez efektywne skalo-
wanie rezultatów badawczych za pomocą 
projektów „Inkubator Innowacyjności+”, aż 
po efektywną współpracę we wspólnym 
oferowaniu technologii klientom przemy-
słowym. Z pewnością PACTT wpłynie na 
przyszłość jednostek, które zrzesza, i po-
może środowisku być słyszanym także poza 
murami uczelni.

Mgr Jakub Kruszelnicki jest dyrektorem Cen-
trum Transferu Technologii Politechniki Kra-
kowskiej; członek Porozumienia Akademickich 
Centrów Transferu Technologii (PACTT).

Związany od lat z Wydziałem Inżynierii Środo-
wiska PK prof. Zbigniew Piasek otrzymał ostat-
nio kilka cennych odznaczeń. Najważniejszym 
wydarzeniem było wręczenie 13 października 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski, nadanego w uznaniu wybitnych za-
sług w działalności na rzecz światowej Polonii, 
za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 
i za promowanie polskiej myśli naukowej. 
Prof.  Zbigniew Piasek odebrał to odznaczenie 
podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie w przededniu Dnia 
Nauczyciela. 

20 października, podczas toczących 
się w Akademii Polonijnej w Częstochowie 
obrad XII Kongresu Światowego Stowarzy-
szenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, 
prof. Piasek otrzymał wyróżnienia dwóch 
organizacji polonijnych. Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Polskich w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej „Polonia 

Odznaczenia dla Zbigniewa Piaska
Technica” przyznało mu dyplom honorowy 
wraz z miniaturą fi ladelfi jskiego dzwonu Wol-
ności (na zdjęciu). Jest to wyraz uznania za 
zredagowanie dwu encyklopedii poświęco-
nych wybitnym postaciom Polonii na świecie 
i osobom w kraju rozwijającym kontak-
ty z Polonią. Natomiast Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Polskich we 
Francji przyznało prof. Piaskowi medal 
oraz odznakę 100-lecia tej organizacji. 
Oba wyróżnienia wręczył prof. Janusz 
Romański, prezes Stowarzyszenia „Po-
lonia Technica”. 

Wspomnieć jeszcze należy, że na-
ukowiec z PK został uhonorowany 
— także w październiku — Medalem 
650-lecia Prokocimia, przyznanym na 
mocy decyzji Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów 650-lecia Prokocimia 
przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim oraz Towarzystwo Przyjaciół 

Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich. Orga-
nizatorzy docenili wkład profesora w promo-
cję Erazma Jerzmanowskiego i Prokocimia 
w USA oraz wśród Polonii świata.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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Izolacja cieplna budynków stosowana jest 
na ogół w obiektach współczesnych. Poję-
cie termomodernizacji nie bardzo kojarzy 
się z kościołem Mariackim czy komnatami 
królewskimi na Wawelu. Jednak kontekst 
energetyczny użytkowania budynków 
zabytkowych zaczyna interesować spe-
cjalistów. Świadectwem tego jest zorgani-
zowana na Politechnice Krakowskiej przez 
Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego (MLBE) konferencja 
„Zabytki i energia”. Konferencja, która od-
była się w dniach 16–17 listopada 2017 r.

Wydarzenie poświęcono problemom 
użytkowania, adaptacji, przebudowy i mo-
dernizacji obiektów historycznych w kon-
tekście zużycia i gospodarowania energią. 
Jak zauważył podczas otwarcia obrad 
dyrektor MLBE dr hab. inż. arch. Marcin 
Furtak, zabytki są przedmiotem zaintere-
sowania środowiska konserwatorskiego, 
architektonicznego i budowlanego, nato-
miast środowisko fi zyków budowli zajmuje 
się własnymi zagadnieniami. Do tej pory 
oba te środowiska bardzo rzadko rozma-
wiały ze sobą. Równie rzadko na temat 
efektywności energetycznej obiektów za-
bytkowych wypowiadali się ich zarządcy. 

Ponieważ na Politechnice Krakowskiej 
nie brakuje specjalistów zajmujących się 
tak energią, jak i zabytkami, MLBE posta-
nowiło zapoczątkować cykl konferencji 
będących forum wymiany doświadczeń 
i poglądów między oboma środowiskami. 

Inauguracyjne spotkanie, które odbyło się 
w siedzibie MLBE, nastawione było głów-
nie na dyskusję o konkretnych rozwiąza-
niach i wdrożonych instalacjach. Prelegen-
tów i gości dobrano tak, aby spotkanie nie 
miało charakteru akademickiego, lecz sku-
piało się na zagadnieniach praktycznych. 

W programie znalazły się wystąpienia 
dotyczące m.in. technologii energoosz-
czędnych w budynkach zabytkowych, 
efektywności oszczędzania energii w bu-
dynkach z fasadami historycznymi, błę-
dów w audytach budynków zabytkowych, 
zintegrowanego systemu sterowania 
w budynku zabytkowym oraz zarządza-
nia obiektami zabytkowymi w aspekcie 
oszczędzania energii. Przedstawione zo-
stały rozwiązania służące poprawie efek-
tywności energetycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, 
nadających się do stosowania w obiek-
tach podlegających ochronie konserwa-
torskiej.

Drugiego dnia konferencji odbyły się 
panel dyskusyjny oraz warsztaty, w ramach 
których o konkretnych rozwiązaniach 
technologicznych mówili biorący udział 
w spotkaniu przedstawiciele fi rm. Prze-
prowadzono też efektowny pokaz palenia 
przegród szklanych z uwzględnieniem róż-
nych warunków pożarowych oraz parame-
trów bezpieczeństwa. Uczestnicy spotka-
nia mieli też okazję zwiedzić Małopolskie 
Laboratorium Budownictwa Energoosz-

czędnego i poznać znajdujące się w nim 
stanowiska badawcze.

W konferencji wzięło udział około 
100  osób — byli wsród nich architekci, 
zarządcy nieruchomości, konserwato-
rzy zabytków, naukowcy i studenci oraz 
przedstawiciele samorządu terytorialnego. 
Podczas otwarcia obrad władze PK repre-
zentowali prorektorzy prof. Tadeusz Tatara 
i dr  hab.  inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 
wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek 
województwa małopolskiego Jacek Krupa, 
rektor PK prof. Jan Kazior. W organizację 
przedsięwzięcia włączyło się Małopolskie 
Centrum Budownictwa Energooszczęd-
nego kierowane przez dr  inż.  Małgorzatę 
Fedorczak-Cisak oraz fi rmy. 

Konferencja „Zabytki i energia” 
— w zamierzeniu jej organizatorów 
— ma dać początek serii spotkań na 
temat efektywności energetycznej 
obiektów zabytkowych. Już to pierw-
sze spotkanie pokazało, z jak ważnym 
tematem mamy do czynienia i jak wie-
le jest na tym polu do zrobienia, bio-
rąc pod uwagę, że zabytkowa funkcja 
obiektów historycznych nakłada duże 
ograniczenia zarówno w doborze ma-
teriałów, jak i w zakresie stosowanych 
technologii. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Środowisko konserwatorskie i architektoniczne oraz specjaliści z zakresu 
technologii energooszczędnych spotkali się na Politechnice Krakowskiej 

Zabytki mogą tracić mniej energii

Dyrektor MLBE Marcin Furtak podczas 
otwarcia konferencji

Pokaz palenia przegród szklanych i efekt próby
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Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów 
Jakości — pozawydziałowa i samofi nansu-
jąca się jednostka organizacyjna Politechni-
ki Krakowskiej — dysponuje szeroką ofertą 
studiów podyplomowych. Pozwalają one 
słuchaczom podnosić kwalifi kacje, zdoby-
wać wiedzę i umiejętności w bardzo wielu 
dziedzinach. 

Powołane do życia w 2000 roku Cen-
trum nie otrzymuje, jako jednostka sa-
mofi nansująca się, żadnych dotacji mi-
nisterialnych. Utrzymuje się ze środków 
własnych, co wymaga ciągłego śledzenia 
dynamicznie zmieniającego się rynku i wy-
szukiwania nowych obszarów aktywności. 
Wymaga też utrzymywania najwyższego 
poziomu jakości oferowanych usług. 

W latach 2000–2017 Centrum zrealizo-
wało 213 edycji studiów podyplomowych 
(w tym 20 dofi nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego). Udział wzięło w nich 
6228 osób. Rok akademicki 2017/2018 za-
inaugurowało w CSiOSJ 260 słuchaczy, któ-
rzy rozpoczęli naukę na siedmiu kierunkach 
studiów podyplomowych: 
• zarządzanie bezpieczeństwem i higie-

ną pracy, 
• logistyka i transport drogowy, 
• zarządzanie zasobami ludzkimi, 
• gospodarowanie odpadami i substan-

cjami niebezpiecznymi,
• zarządzanie środowiskowe, 
• systemy CAD i przetwarzanie obrazu,
• diagnostyka pojazdów samochodowych 

— budowa, eksploatacja, naprawa.
Od wielu lat największym zaintereso-

waniem cieszą się studia z zakresu bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Podobnie 
jest w roku bieżącym. Dość powiedzieć, 
że równolegle realizowane są cztery edy-
cje tego kierunku (trzy grupy w Krakowie 
i jedna w Płocku, we współpracy z Centrum 
Edukacji Grupy Orlen). 

W sumie Centrum Szkolenia i Organi-
zacji Systemów Jakości ma w swojej ofercie 
12 kierunków studiów podyplomowych. 
Słuchaczami są osoby z całej Polski. Jak wy-
nika z ankiet, które centrum prowadzi na 
potrzeby ewaluacji, kluczowymi kryteria-
mi decydującymi o wyborze CSiOSJ, jako 
miejsca uzupełnienia swojego wykształ-
cenia i zdobywania nowych kwalifi kacji, 
są przede wszystkim marka i pozycja Poli-
techniki Krakowskiej, zakres merytoryczny 
studiów podyplomowych oraz przydat-
ność dokumentów wydawanych po ukoń-
czeniu studiów. Ważną rolę odgrywa także 
rekomendacja znajomych bądź rodziny. 
Centrum może pochwalić się tym, że absol-
wenci wysoko oceniają zarówno poziom 
kształcenia, jak i sposób organizacji zajęć.

By zapewnić odpowiednią jakość 
kształcenia i elastyczność w realizowa-
niu założonych przedsięwzięć, Centrum 
współpracuje z liczną kadrą wykładow-
ców, posiadających wysokie kwalifi kacje 
zawodowe i kompetencje dydaktyczne. 
Współpracuje także z wieloma instytucja-
mi zewnętrznymi, dzięki czemu absolwen-
ci studiów podyplomowych mogą uzyskać 
poza świadectwem ukończenia studiów 
dodatkowe certyfi katy, a realizowane zaję-
cia mają charakter praktyczny. 

Jednostkami, z którymi współpracuje 
CSiOSJ, są m.in.: 

• Polskie Centrum Badań i Certyfi kacji SA 
— w zakresie otrzymywania uprawnień 
asystenta systemu zarządzania jakością, 
asystenta systemu zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy oraz asy-
stenta systemu zarządzania jakością; 

• Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego — w zakresie prowa-
dzenia szkoleń, także w ramach stu-
diów podyplomowych, na doradcę 
do spraw bezpieczeństwa w zakresie 
transportu drogowego (ADR) i kolejo-
wego (RID) towarów niebezpiecznych; 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia Sp. z o.o. — w zakresie zajęć prak-
tycznych w obiektach krakowskiego 
systemu gospodarki odpadami (lamu-
sownia, składowisko odpadków, kom-
postowania i sortownia, spalarnia); 

• Instytut Transportu Samochodowego 
— absolwenci studiów podyplomo-
wych logistyka i transport drogowy są 
zwolnieni z egzaminu państwowego 
i otrzymują certyfi katy kompetencji 
zawodowych w transporcie drogowym 
osób i rzeczy wydawane przez ITS na 
podstawie dokumentów otrzymanych 
po ukończeniu studiów realizowanych 
przez Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości. 
Kolejne edycje studiów podyplo-

mowych Centrum planuje rozpocząć od 
semestru letniego roku akademickiego 
2017/2018. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na nowej stronie internetowej jed-
nostki: www.cj/pk.edu.pl. 

(R.) 

Studia podyplomowe w CSiOSJ PK przyciągają słuchaczy z całej Polski 

Nie tylko świadectwo

 Dużo pracy, wartościowe umiejętności, 
nowe znajomości... wszystko w CTT PK — 
16 i 17 listopada ubiegłego roku. Warsz-
taty zostały zaprojektowane specjalnie 

BOOT CAMP — warsztaty z komercjalizacji 
dla naukowców PK
MARLENA MAREK

dla naukowców Politechniki Krakowskiej 
zainteresowanych aspektami związanymi 
z komercjalizacją własnych wyników ba-
dań naukowych.

Pod okiem Lisy Cowey — eksperta 
ds. transferu technologii z wieloletnim do-
świadczeniem, doktora fi zyki Uniwersyte-
tu Oxfordzkiego — dokonywaliśmy oceny 
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W kilku słowach pragnę zainteresować 
Państwa szybko zyskującym światową 
popularność systemem identyfi kacji na-
ukowców ORCID (https://orcid.org/). Na-
zwa pochodzi od Open Researcher and 
Contributor ID. Identyfi kator ORCID jest 
generowany dla poszczególnych naukow-
ców. Na stronie ORCID można przeczytać, 
że głównym celem systemu jest rozwią-
zanie problemu niejednoznaczności na-
zwisk w komunikacji naukowej poprzez 
tworzenie otwartego rejestru trwałych, 
unikatowych identyfi katorów poszcze-
gólnych naukowców. We współpracy 
z naukowcami, którzy tworzą swój profi l, 
zawierający informacje o zatrud nieniu 
(z historią ewentualnych zmian) i udzia-
le w projektach naukowo-badawczych, 
powstaje otwarty, transparentny system 
powiązań osób z ich publikacjami oraz 
uzyskanymi grantami i patentami.

Spośród wielu identyfi katorów funk-
cjonujących w przestrzeni naukowej [np. 
ResaercherID związany z bazą Web of 
Science (WoS), Author Identifi er w bazie 
Scopus, GoogleScholar author ID], iden-
tyfi kator ORCID wyróżnia fakt, że system 
jest rozwijany przez niezależną organiza-
cję non-profi t, wspieraną przez uczelnie, 
instytuty badawczo-rozwojowe, stowarzy-
szenia naukowe, wydawców, grantodaw-
ców i inne organizacje. Pełną listę człon-
ków ORCID można przejrzeć pod adresem: 
https://orcid.org/members.

Warto zauważyć, że inicjatywę wspie-
rają wiodące uczelnie, największe wydaw-
nictwa oraz wydawcy prestiżowych baz 

danych, umożliwiając bezpośrednie po-
wiązanie informacji o rejestrowanych pu-
blikacjach z profi lem autora w ORCID. Dzię-
ki temu autor, który ma profi l w ORCID, nie 
musi wprowadzać informacji o nowych pu-
blikacjach do swojego profi lu. Opisy biblio-
grafi czne mogą być pobierane np.  z baz 
Scopus i WoS (w przypadku WoS dotyczy 
to naukowców, którzy zarejestrowali pro-
fi l w ResearcherID). Z kolei przy opisach 
bibliografi cznych lub pełnych tekstach 
publikacji autora z identyfi katorem ORCID 
w wielu bazach pojawia się logo ORCID, 
umożliwiające bezpośrednie przejście do 
profi lu autora i zapoznanie się z jego do-
robkiem naukowym, w tym z publikacjami 
indeksowanymi w innych bazach.

Oprócz „zaciągania” opisów publikacji 
z baz danych autor może ręcznie wpisywać 
do ORCID informacje o swoich publika-
cjach, a także o udziale w projektach, uzys-
kanych grantach itp. W ten sposób tworzy 
swoją wizytówkę świetnie widoczną w wir-
tualnym świecie nauki. Tworzone lokalnie 
profi le naukowców są często uzupełniane 
o identyfi kator ORCID.

Docelowo informacje zgromadzone 
w ORCID mają służyć nie tylko identyfi ka-
cji i promocji poszczególnych naukowców, 
ale także promocji ich macierzystych insty-
tucji. Mogą być również wykorzystywane 
w zarządzaniu instytucją naukową, dając 
bezpośredni wgląd w dorobek pracowni-
ków naukowych. Z tych powodów coraz 
więcej instytucji zobowiązuje swoich pra-
cowników do rejestracji w systemie ORCID, 
a grantodawcy zamiast wykazu publikacji 

osób ubiegających się o fundusze spraw-
dzają ich profi l w ORCID.

Bezpłatna rejestracja w ORCID jest bar-
dzo łatwa. Dokonuje się jej samodzielnie 
przez wypełnienie prostego formularza, 
dostępnego na głównej stronie ORCID. 
Identyfi kator i powiązane z nim nazwiska 
osoby są zawsze dostępne poprzez opcję 
wyszukiwania i widoczne w systemie. Po-
zostałe informacje wprowadzone w trak-
cie rejestracji można ukryć lub udostępnić 
tylko wybranej grupie osób. W efekcie na-
ukowiec otrzymuje identyfi kator, którym 
może się swobodnie posługiwać. 

Aktualnie (stan na 18 grudnia 2017 roku) 
w systemie jest zarejestrowanych 
876  766  identyfi katorów osób, w tym 
około 150  należy do pracowników naszej 
uczelni. Podaję przybliżoną wartość, która 
jest sumą osób wyszukanych w rejestrze 
ORCID według kryterium miejsca zatrud-
nienia (Politechnika Krakowska lub Cracow 
University of Technology — niestety, jak 
dotychczas, są to zbiory rozłączne). Okazu-
je się jednak, że w ORCID jest więcej osób 
z PK — można je znaleźć w wyszukiwaniu 
według nazwisk. Więcej na temat możli-
wości wykorzystania ORCID przez uczelnię 
napiszę w kolejnym artykule.

Oddział Informacji Naukowej BPK służy 
pomocą w sprawach związanych z publika-
cjami i komunikacją naukową, w tym doty-
czącą identyfi kacji publikacji i autorów.

Mgr inż. Marzena Marcinek kieruje Oddziałem 
Informacji Naukowej Biblioteki PK.

ORCID — tożsamość naukowca w wirtualnym 
świecie nauki
MARZENA MARCINEK

technologii, budowaliśmy realne modele 
biznesowe, negocjowaliśmy kontrakty, 
a wszystko w języku angielskim! 

Nasi naukowcy chwalili przede wszyst-
kim praktyczny charakter warsztatów, 
które pokazały inny punkt widzenia we 
wdrażaniu innowacji. Uczestnicy mie-
li możliwość przećwiczenia analiz Lean 
Canvas i Business Canvas; analiz, które 
w prosty sposób pomagają w opracowa-
niu silnego modelu biznesowego. Zadanie 

to uczyło, jak zrozumieć „potrzeby rynku” 
oraz jak określić łańcuch dostaw i profi l 
klientów.

Najwięcej emocji wzbudził trening 
negocjacji, prowadzący do skomercjali-
zowania przykładowej technologii. Ćwi-
czenie pokazało, jak sformułować ofertę 
dla przedsiębiorcy; na co należy zwrócić 
uwagę i o czym pamiętać, przystępując 
do negocjacji oraz w jaki sposób je popro-
wadzić.

Mamy nadzieję, że praktyczne umie-
jętności i nawiązane kontakty pomogą 
naszym naukowcom w przyszłości odnieść 
komercjalizacyjny sukces.

Mgr inż. Marlena Marek pracuje w Zespole 
ds.  Komercjalizacji Centrum Transferu Techno-
logii PK. Warsztaty przeprowadzono w ramach 
zadań projektu „Inkubator Innowacyjności +”.
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Aby dostosować się do otaczającej nas rze-
czywistości, do potrzeb i przyzwyczajeń 
współczesnego studenta, kształcenie musi 
ulegać przemianie nie tylko w zakresie treści, 
ale przede wszystkim w zakresie formy prze-
kazu. Należy zdać sobie sprawę, że zmiana 
narzędzia przekazywania wiedzy pociąga za 
sobą także zmianę roli nauczyciela. Obec-
nie nauczyciel powinien raczej stawać się 
organizatorem procesu kształcenia, starają-
cym się w jak najbardziej kreatywny sposób 
wykorzystać aktualnie istniejące narzędzia, 
niż pozostawać, jak dotychczas, konserwa-
tywnym mentorem. Podstawowe zadania 
nauczyciela, oprócz organizacji i kontroli pro-
cesu kształcenia, muszą także obejmować 
utrzymywanie stałego poziomu motywacji 
studentów i powinny opierać się na interakcji 
pomiędzy obydwoma stronami, które biorą 
udział w tym procesie.

Stwierdzenie, że nauczanie wspomagane 
komputerowo jest atrakcyjne dla dzisiejsze-
go studenta, może wydawać się truizmem, 
jednak z pełnym przekonaniem można zary-
zykować opinię, że nauczanie prowadzone 
metodą tradycyjną jest dla niego zdecydo-
wanie nieatrakcyjne. Współcześnie student 
jest przyzwyczajony do wizualizacji przeka-
zywanych treści, do szybkiej, wielokanałowej 
informacji, do interaktywności zadań. Chce 
uczestniczyć w procesie kształcenia nie tyl-
ko jako odbiorca, chce także brać odpowie-
dzialność za jego organizację, treść i tempo 
realizacji.

Jedną z korzyści, jakie oferuje nauczanie 
wspomagane komputerowo, jest zaangażo-
wanie odbiorcy w tworzenie treści i organi-
zację procesu kształcenia. Włączenie do tego 
działania studentów wydaje się zwiększać ich 
samodzielność i świadomość odpowiedzial-
ności, co z kolei przekłada się na motywację, 
i w efekcie znacznie ułatwia postęp. To, że 
studenci mogą dostosować czas i miejsce na-
uki do swoich potrzeb, usuwa, przynajmniej 
częściowo, poczucie przymusu obecne w tra-
dycyjnym modelu szkoły, a także pozwala im 
zachować indywidualność i, co istotniejsze, 
pozwala poczuć się podmiotem procesu 
kształcenia, nie zaś tylko jego odbiorcą.

Inny walor wykorzystania w nauczaniu 
wirtualnej platformy polega na tym, że po-
zwala ona nauczycielowi na pełniejszy wgląd 
w zakres pracy studentów. Wszystko to, co 
składa się na tzw. „aktywność” uczestnika 
na kursie e-learningowym, jest widoczne np. 
w formie wykresu i znacznie pomaga w wizu-

alizacji rezultatów. Nauczyciel może zatem 
zobaczyć, ile razy student czyta załączone 
materiały, ile czasu poświęca na oglądanie 
materiału wideo czy bierze udział w głoso-
waniu, tworzeniu słownika, przegląda forum 
kursu itp.

Formą kontroli wspomaganego kompu-
terowo procesu kształcenia jest dostarczenie 
studentom możliwości sprawdzenia wiedzy 
na drodze autoewaluacji. Testy i quizy on-line 
służą jako narzędzie samooceny dla uczest-
ników kursu oraz — co ważne w przypadku 
ucznia słabego — dają mu komfort bezstre-
sowego zaliczania testu zarówno w aspekcie 
przyjaznych warunków domowych, jak i eli-
minacji ryzyka kompromitacji przed innymi 
kursantami. Platforma pozwala na tworzenie 
testów składających się z różnych typów za-
dań, co skutkuje większą ich różnorodnością 
i zróżnicowanym stopniem trudności, a za-
tem wzrasta prawdopodobieństwo, że nawet 
słabszy student trafi  na friendly test, uzyska 
dobry wynik, a poczucie sukcesu pozytywnie 
wpłynie na jego motywację do nauki.

Niektóre kursy objęte sylabusem na-
szej uczelni mogą być prawie całkowicie 
prowadzone z wykorzystaniem metody 
e-learningowej, inne, takie jak nauczanie 
języka obcego, muszą posługiwać się wy-
łącznie wariantem hybrydowym. Metoda hy-
brydowa (blended learning) zakłada łączenie 

tradycyjnego modelu nauczania, odbywa-
jącego się w klasie pod okiem nauczyciela, 
z metodą e-learningu. Odbywa się to poprzez 
przeniesienie części zadań, głównie tych wy-
magających umiejętności receptywnych, 
do sieci, natomiast pozostawienie w trady-
cyjnych warunkach sali lekcyjnej realizacji 
umiejętności produktywnych (zwłaszcza 
mówienia w języku obcym), wymagających 
bezpośredniego nadzoru i natychmiastowej 
reakcji nauczyciela.

Przesunięcie czasochłonnych ćwiczeń 
receptywnych (czytania, słuchania oraz ćwi-
czeń leksykalnych) na platformę, wraz z asyn-
chroniczną opcją dostępu do materiału, po-
zwala studentom zindywidualizować tempo 
i sposób pracy nad językiem. Nauczycielowi 
z kolei pozwala to na poświęcenie większej 
ilości czasu na zajęcia prowadzone w klasie, 
na ćwiczenie umiejętności produktywnych, 
takich jak komunikacja werbalna i wzajemne 
interakcje, co powoduje, że zajęcia charakte-
ryzują się żywszym niż zazwyczaj tempem 
oraz bardziej angażują studentów.

Doświadczenia, które zdobyłam, 
prowadząc już trzeci kurs na platformie 
e-learningowej (samodzielnie prowadzone 
kursy Information Technology w 2011 r., Inno-
cent Guide w 2012 r. dla studentów kierunku 
informatyka na WIEiK oraz realizowany od 
2016 r., międzywydziałowy kurs English for 
Computer Science, stworzony i prowadzony 
wraz z koleżankami uczącymi na WFMiI) po-
zwalają na stwierdzenie, że efekty wykorzy-
stania modelu hybrydowego w nauczaniu 
języka obcego zachęcają do jego zastosowa-
nia i z pewnością już w niedalekiej przyszłości 
lektorat języka obcego, zwłaszcza w aspekcie 
języka specjalistycznego, będzie coraz bar-
dziej ewoluował w tym kierunku.

Mgr Iwona Kuźmińska jest starszym wykła-
dowcą SPNJO PK; absolwentka fi lologii an-
gielskiej UJ oraz studiów podyplomowych 
WSE im. ks. Józefa Tischnera; tłumacz przysięgły 
języka angielskiego. Ukończyła kurs Teacher’s 
Trainer organizowany przez brytyjską sieć szkół 
Bell. Na krajowej konferencji dla lektorów, zor-
ganizowanej przez SPNJO PK w 2013 r., prowa-
dziła praktyczne warsztaty na temat sposobów 
wykorzystania platformy e-learningowej w na-
uczaniu języka specjalistycznego. Siedmiokrot-
nie laureatka Nagrody Rektora PK za osiągnięcia 
dydaktyczne.

Korzyści z wspomaganego komputerowo nauczania

Język na platformie
IWONA KUŹMIŃSKA

Na Politechnice Krakowskiej kształ-
ceniem umiejętności językowych stu-
dentów zajmuje się Studium Praktycz-
nej Nauki Języków Obcych. Jednostka 
działa od 1953 r. Poza lektoratami an-
gielskiego, niemieckiego, rosyjskiego 
i francuskiego prowadzi kursy przygo-
towujące do egzaminów międzynaro-
dowych. Dzięki licencji WBT (Weiter-
bildung TestSysteme) we Frankfurcie 
nad Menem organizuje i przeprowadza 
egzaminy TELC B1, B2 z języka angiel-
skiego, rosyjskiego i niemieckiego oraz 
TELC Technical in English. Nauczyciele 
SPNJO wydali wiele specjalistycznych 
podręczników i fachowych opracowań 
do nauki języków obcych nie tylko dla 
studentów, ale również dla nauczycie-
li, inżynierów i specjalistów z innych 
dziedzin. Wychodząc naprzeciw no-
wym trendom, uzupełniają istniejące 
już podręczniki o część audiowizualną.
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Zbiory Muzeum PK wzbogaciły się o do-
kumenty z początkowego okresu istnienia 
uczelni. Wystawione dla Adama Berestyń-
skiego, który studia na politechnice roz-
począł w 1945 r. i należał do pierwszego 
rocznika studentów rodzącej się wtedy 
w Krakowie szkoły politechnicznej, były 
pieczołowicie przechowywane jako pa-
miątki osobiste, a dzięki jego żonie — Mag-
dalenie Berestyńskiej zasiliły archiwalną 
kolekcję PK.

Na uwagę zasługuje unikatowe — nie-
obecne do tej pory w zbiorach politech-
nicznych — oryginalne „poświadczenie 
rejestracji”. Z dokumentu opatrzonego 
numerem 302/II i datą 14 marca 1945 r. wy-
nika, że urodzony 5 maja 1927 r. Adam Be-
restyński „zarejestrował się do wpisu jako 
kandydat na studenta Wydziału Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej”. (Wiadomo, że 
Komitet Organizacyjny powstającej w Kra-
kowie uczelni politechnicznej zapisywał 
wszystkich chętnych do nauki już od lutego 
1945 r. w siedzibie w Domu Technika przy 
ul. Straszewskiego 28). Blankiet, na którym 
potwierdzono fakt rejestracji, należał do 
Akademii Górniczej — uczelni, w łonie któ-
rej w tym czasie powstawała wyższa szkoła 
politechniczna. Nagłówek dokumentu z na-
zwą AG ktoś przekreślił, by odręcznie wpi-
sać: „Politechnika Krakowska”. Obok widać 
pieczęć z tą samą nazwą. Również na pie-
częci rektora Akademii Górniczej (w 1945 r. 
był nim Walery Goetel) widnieje podpis inż. 
Izydora Stelli-Sawickiego — uznanego za 

pierwszego rektora PK, formalnie prorekto-
ra Wydziałów Politechnicznych przy AG.

Pozostałe z przekazanych dokumentów 
to m.in. legitymacja akademicka ważna od 
1 stycznia do 31 października 1946 r. oraz 
wykaz studiów z lat 1945–1951 Wydziałów 
Politechnicznych przy Akademii Górniczej 
w Krakowie, bowiem w tej formie politechni-
ka funkcjonowała aż do momentu uzyskania 
pełnej autonomii w 1954 r. Podobne można 
znaleźć w muzealnej kolekcji — uczelni po-
darowali je również inni absolwenci. 

Dokumenty wraz właścicielem przeby-
ły długą drogę, zanim powróciły do miej-

sca swego pochodzenia. 
Adam Berestyński po 
studiach, które ukoń-
czył w 1951 r., pracował 
jako architekt projektant 
w Miastoprojekcie w Kra-
kowie i w Zakopanem, 
następnie w Wojewódz-
kim Biurze Projektów 
w Krakowie. W latach 
1956–1959 był archi-
tektem powiatowym 
w Suchej Beskidzkiej, 
następnie — archi-
tektem dzielnicowym 
w Krakowie. W 1964 r., 
na kontrakcie agencji 
Polservice, wykonywał 

projekty urbanistyczne, architektoniczne 
dla Ministerstwa Robót Publicznych w Ka-
bulu, w Afganistanie. W 1966 r. osiedlił się 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie praco-
wał jako projektant urbanista w miejskich 
i prywatnych biurach projektów najpierw 
w Oklahoma City, a po przeniesieniu się 
do Kalifornii — w Redwood, Fremont, 
Irvine i Newport Beach. Obywatelstwo 
amerykańskie uzyskał w 1972 r. W latach 
1982–1990 na zlecenie fi rmy Parsons Pas-
sadena przebywał na kontrakcie w Ara-
bii Saudyjskiej, gdzie kierował zespołem, 
przygotowującym projekt urbanistyczny 
Janbu, nowego przemysłowego portu nad 
Morzem Czerwonym. W 2000 r. Politechni-
ka Krakowska w dowód uznania dla jego 
zawodowych osiągnieć uhonorowała go 
wpisem do „Złotej Księgi Wychowanków 
PK”. Zmarł 24 XI 2013 r. w Kalifornii.

Jego pasją obok fi latelistyki i podróżo-
wania było również pisanie. Znany był czy-
telnikom „Echa Krakowa” jako prowadzący 
stałą rubrykę „Z pracowni architektów 
krakowskich” (w latach 1960–1964) i „Pocz-
tówka z Kalifornii” (1994–1995). Również 
w kilku zeszytach paryskiej „Kultury” z lat 
1968–1971 ukazały się jego artykuły (publi-
kował pod pseudonimem Bogdan Adam-
ski). W 2000 r. wydał autobiografi czną 
książkę „Babie lato”. 

(K.T.)

Muzeum PK wzbogaciło swą archiwalną kolekcję

Mają tyle samo lat co politechnika w Krakowie

Zaświadczenie kandydata na studia na Wydziale Architektury PK z marca 1945 r.

Bal Młodej Architektury w 1946 r. A. Berestyński — trzeci z le-
wej; w dolnym rzędzie, z lewej malarz Tadeusz Brzozowski 
ówczesny asystent w Katedrze Rysunku Odręcznego Wydziału 
Architektury PK. Fot.: Zbiory Muzeum PK
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Interesują ce prelekcje, szkolenia 
i warsztaty, spotkania z eksperta-
mi i inspirujące dyskusje złożyły 
się na bogaty program krakow-
skich Dni Kariery i Mobilności. 

Od 10 do 12 października Centrum 
Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej ― organizator przedsię-
wzięcia w Krakowie ― gościło młodych 
naukowców, doktorantów i studentów, 
którzy postanowili zmierzyć się z pla-
nowaniem własnej kariery naukowej 
i skorzystać z pomocy, jaką w ramach 
Projektu „Naukowiec” zaproponowała 
sieć Euraxess Polska. W tej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej przewijały 
się istotne kwestie, jak: doskonałość na-
ukowa, mobilność naukowców, umię-
dzynarodowienie szkolnictwa wyższe-
go. Akcja prowadzona była na szeroką 
skalę, bo Dni Kariery i Mobilności dla 
młodych naukowców odbyły się także 
w innych polskich miastach: Katowi-
cach, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu i War-
szawie.

Liczy się pomysł
Organizatorom zależało na tym, by poka-
zać, jak skomplikowane bywa wytyczanie 

ścieżki rozwoju naukowego i jak wiele 
elementów może mieć na nią wpływ. 
O swoich dylematach, wyborach, oso-
bistych doświadczeniach mówili: fi zyk 
dr hab. Szymon Pustelny (Zakład Fotoni-
ki UJ, stypendysta Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego w Berkeley) — pełniący funkcję 
ambasadora projektu, psycholog Konrad 
Kulikowski (doktorant Instytutu Psycho-
logii UJ, stypendysta NCN) oraz chemik 
dr Tomasz Wróbel (Instytut Fizyki Jądro-
wej PAN w Krakowie, stypendysta FNP). 
Te prawdziwe historie potwierdziły zna-
ną prawdę, że zawód „naukowiec” do 
łatwych nie należy, ale przy odrobinie 
szczęścia, odwagi i konsekwencji, może 
stać się wspaniałym sposobem na życie.

Jednej recepty na sukces naukowy 
nie ma, mówili prelegenci, zachęcając 
do szukania indywidualnych i opty-
malnych rozwiązań. Nie zawsze przy-
gotowywanie doktoratu na zagranicznej 
uczelni jest najlepszym rozwiązaniem, 
może nim natomiast stać się staż nauko-
wy za granicą w trakcie studiów dok-
toranckich. Dlaczego? Często pozwala 
nawiązać współpracę z najlepszymi 
naukowcami w danej dziedzinie, zda-
rza się, że — tak jak w przypadku Szy-
mona Pustelnego — są wśród nich lau-

reaci Nagrody Nobla, 
szefowie największych 
komercyjnych labora-
toriów badawczych na 
świecie (np. HP, Intel, 
Google X) czy legen-
darni wynalazcy. I to 
oni stają się mentorami, 
czasem nawet przyja-
ciółmi, młodych bada-
czy. Od życzliwości pro-
motorów i opiekunów 
naukowych, ich wizji 
współpracy, umiejętno-
ści kierowania młody-
mi, znajomości w świe-
cie naukowym i szans, 
które stwarzają swoim 
podopiecznym, zależy 
w dużym stopniu los 
młodej kadry naukowej 
— przekonywali zapro-
szeni goście.

Jednak na samej pomocy promotora 
zbudować pozycji naukowej się nie uda. 
Priorytetem jest samodzielność badaw-
cza, dobry poziom publikacji, bo to one 
są przepustką w wysokie progi nauki 
— przecież każdy naukowiec szuka do-
brych współpracowników. Pracowitość, 
rzetelność warsztatu i „inwestowanie” 
w wystąpienia konferencyjne, czyli bu-
dowanie sieci naukowych znajomości, 
to zapowiedź przyszłych korzyści — 
np. nowych tematów wspólnych badań 
i publikacji.

A jak radzić sobie ze zmorą wszyst-
kich naukowców — brakiem pieniędzy 
na badania? By „sprzedać projekt”, trze-
ba spojrzeć na własny pomysł oczyma 
„klienta” — tego, kto ma go sfinanso-
wać. Warto słuchać podpowiedzi do-
świadczonych ekspertów i autorów 
innych projektów; szukać projektów 
o podobnej tematyce, by analizować ich 
mocne i słabe strony. Przede wszystkim 
jednak należy... — doradzali prelegenci 
― dokładnie przeczytać regulamin kon-
kursu, w którym ubiegamy się o grant. 
I nie wolno zapominać o szczegółach, 
terminowości i poprawności języko-
wej wniosku. Okazuje się bowiem, że 
ambitny plan badań naukowych może 

Zawód: młody naukowiec?
Wytyczanie ścieżki rozwoju naukowego zależy od wielu czynników, nad tym, 
co wpływa na decyzje na wczesnym etapie naukowej kariery, zastanawiali się 
uczestnicy zorganizowanych na PK Dni Kariery i Mobilności 
KATARZYNA TYŃSKA

Od lewej: ambasador krakowskich Dni Kariery i Mobilności 
Szymon Pustelny (UJ), prelegenci, mentorzy — Anna Magda-
lena Malik (Przedstawicielstwo KE w Polsce), Tomasz Wróbel 
(IFJ PAN w Krakowie)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego zakończyło 20 grudnia 2017 r. 
etap konsultacji społecznych projektu 
ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, 
tzw. Konstytucji dla Nauki (KDN). Projekt 
zakłada również zmianę dotychczaso-
wego modelu kształcenia doktorantów 
— wprowadza szkoły doktorskie i po-
wszechny system stypendialny dla dok-
torantów, kładąc nacisk na wysoki po-
ziom kształcenia. Wszelkie uwagi można 
było zgłaszać w trakcie trzymiesięczne-
go okresu, który upłynął od ogłoszenia 
projektu podczas odbywającego się 
w Krakowie 19 września 2017 r. Narodo-
wego Kongresu Nauki.  Resort zapowia-
da, że zaktualizowany projekt ustawy 
przedstawi do końca stycznia tego roku, 
by następnie przekazać go pod obrady 
Rady Ministrów.
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zostać unicestwiony z powodu błędów 
ortograficznych czy gramatycznych 
w dokumentacji. Ważną rolę spełniają 
więc kursy nauki pisania wniosków, 
a także specjalistyczne szkolenia z za-
kresu pisania artykułów naukowych, 
organizowane na wyższych uczelniach 
przez centra transferu wiedzy i techno-
logii i instytucje rozdzielające granty.

Kto wyłoży pieniądze?

Polscy naukowcy mogą liczyć na pomoc 
fi nansową kilku instytucji — Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Narodowego Centrum Nauki, Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju, nowo 
powstałej Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej i pozarządowej Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej. Systemy sty-
pendialne, grantowe, konkursy dla na-
ukowców, działania promujące rozwój 
badań naukowych, także we współpracy 
z gospodarką charakteryzowali zapro-
szeni w roli ekspertów przedstawiciele 
wymienionych organizacji. Marka tych 
instytucji jest znana w środowisku aka-
demickim, jednak sposoby rozdziela-
nia funduszy się zmieniają, więc trzeba 
o nich przypominać choćby w trakcie 
takich spotkań jak te krakowskie.

Problemem są nie tylko nakłady na 
naukę, także wskaźniki umiędzynarodo-
wienia szkolnictwa wyższego. Właśnie 
o wzmocnieniu doskonałości naukowej, 
umiędzynarodowieniu polskich uczelni 
i instytucji naukowych, także promocji 
Polski jako kraju atrakcyjnych możli-
wości edukacyjnych i naukowych oraz 
upowszechnianiu języka i kultury pol-
skiej mówił Łukasz Wojdyga, dyrektor 
Narodowej Agencji Wymiany Akademic-
kiej — nowej instytucji, która rozpoczę-
ła działalność 1 października ubiegłe-
go roku jako trzecia i komplementarna 
wobec NCN i NCBiR. Zapowiedział, że 

agencja, będąc odpowiedzialna nie tylko 
za współpracę uczelni i instytutów na-
ukowych z otoczeniem międzynarodo-
wym, ale i politykę naukową w aspekcie 
międzynarodowym, planuje do 2021/2022 
roku przygotować (we współpracy m.in. 
z MNiSW, MG, MSZ, MF) 26 programów 
odpowiadających strategicznym celom. 
NAWA ma pomagać poszczególnym stu-
dentom i naukowcom, ale i całym uczel-
niom czy jednostkom naukowym. Szcze-
gólną wagę przykłada się do działań 
wspierających powroty do kraju polskich 
naukowców i zachęcające obcokrajowców 
do podejmowania studiów i pracy nauko-
wej w Polsce (z danych MNiSW wynika, 
że na polskich uczelniach studiuje zale-
dwie 4 proc. cudzoziemców, a obcokra-
jowcy stanowią niecałe 2,5 proc. pracow-
ników polskich uczelni, połowa z nich 
pochodzi zaś z Ukrainy, Słowacji, Biało-
rusi czy Rosji). 

Najważniejszym pozabudżetowym 
źródłem fi nansowania badań nauko-
wych w Polsce jest Fundacja na rzecz Na-
uki Polskiej. Na to, by najlepsi mogli stać 
się jeszcze lepsi, w ciągu 26 lat swego 
działania przeznaczyła 928 mld złotych. 
Środki, które pochodziły z kapitału Fun-
dacji oraz funduszy strukturalnych UE, 
wydano na nagrody i stypendia, granty, 
warsztaty naukowe i komercjalizację 
wyników badań naukowych, progra-
my wydawnicze i współpracę między-
narodową. 

Co obecnie FNP proponuje młodym 
badaczom? Zaproszona na konferencję 
dr Joanna Rutkowska, koordynatorka 
programów „Powroty” oraz „Nagroda 
FNP”, mówiła, że mogą się oni ubiegać 
o granty projektów „Homing” i „Po-
wroty”. Pierwszy przeznaczony jest 
dla osób po doktoracie, które w ostat-
nim czasie prowadziły badania poza 
granicami kraju. Ma je przekonać do 
kontynuacji pracy w Polsce. Drugi 
służy doktorom, którzy chcieliby po-
nownie zająć się nauką po przerwie 
spowodowanej pracą w różnych sek-
torach gospodarki czy rodzicielstwem. 
Są także w ofercie FNP staże podoktor-
skie dla młodych naukowców z całego 
świata i środki na pierwsze zespoły 
badawcze kierowane przez doktorów 
na wczesnym etapie kariery naukowej 
(„First Team”). 

W sieci 

Od 20 lat czerpiemy korzyści z progra-
mów ramowych UE, umożliwiających 
współpracę w sferze edukacji, nauki 
i biznesu. Możliwości, które stwarza 
młodym naukowcom obecnie realizo-
wany program UE Horyzont 2020, są 

zróżnicowane. Anna Armuła, repre-
zentując Regionalny Punkt Kontaktowy 
ds. Programów Ramowych UE, działa-
jący w Centrum Transferu Technologii 
PK, podkreślała znaczenie mobilności 
w rozwoju naukowym i zachęcała do 
zbadania oferty KE (obecnie poszu-
kiwani są np. eksperci w dziedzinie 
etyki). Zyski z udziału w programach 
międzynarodowych są przecież wy-
mierne: granty, etaty, punkty za pu-
blikacje. Poza tym jest jeszcze prestiż. 
— Szkolimy, konsultujemy, aplikujemy 
o granty, pomagamy zadbać o marketing 
konkretnych rozwiązań powstających na 
uczelni — podsumowywała pracę RPK 
CTT PK, dopingując młodych naukow-
ców do posiłkowania się europejskimi 
grantami. Osobom zdecydowanym wy-
brać karierę urzędnika w instytucjach 
UE procedurę Europejskiego Urzędu 
Doboru Kadr (EPSO) oraz ofertę staży 
w agendach Komisji Europejskiej przy-
bliżyła Anna Magdalena Malik, przed-
stawicielka KE.

Na zalety portalu Euraxess, dostar-
czającego naukowcom z prawie 40 kra-
jów UE informacji o aktualnych ofer-
tach pracy, staży naukowych i grantów, 
zwracał uwagę Dawid Gacek z RPK CTT 
PK. Przypomniał, że Euraxess — euro-
pejska sieć punktów informacyjnych, 
wspierająca międzynarodową mobil-
ność i karierę naukowców w Europie 
— powstała z inicjatywy European 
Research Area (ERA) i skupia obecnie 
503 jednostki w Europie i w wybranych 
krajach świata. I sieć, i portal ułatwia-
ją współpracę naukowcom, organiza-
cjom i instytucjom naukowym oraz 

Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA

Z raportu opublikowanego przez 
GUS w październiku 2017 r. wynika, że 
w roku akademickim 2016/2017 uczest-
nikami studiów doktoranckich w Polsce 
było 43 181 osób (55 proc. w tym gronie 
stanowiły kobiety). Liczba wszczętych 
przewodów doktorskich w 2016 r. wy-
niosła 5209. W grupie wyższych szkół 
technicznych na studiach doktoranc-
kich kształciły się 7794  osoby (w tym 
prawie 41  proc. kobiet), a przewody 
doktorskie w 2016 r. wszczęły 1093 oso-
by. Stypendia doktorskie i doktoranc-
kie pobierało w kraju 17  788  osób. 
Wyższe uczelnie techniczne przyzna-
ły je 4600  osobom. Ogółem w 2016  r. 
stopień doktora uzyskało 5999 osób, 
a w dziedzinie nauk technicznych — 
897  osób. Na Politechnice Krakowskiej 
mamy 266 doktorantów. W roku akade-
mickim 2016/2017 na PK stopień dokto-
ra nadano 44 osobom, wśród nich było 
25 pracowników uczelni.
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przedsiębiorcom. Olbrzymia i bezpłatna 
baza danych (zarejestrowało się w niej 
ponad 25 tys. naukowców) pozwala na 
łatwe wyszukiwanie, kojarzenie ofert, 
zawiera też informacje na temat praw-
nych aspektów wyjazdu do obcego kra-
ju i pracy za granicą, obcokrajowcom 
zaś przybliża przepisy polskie. Wspiera 
ponadto granty „Marie Skłodowska-
-Curie Actions” (Horyzont 2020). Dzięki 
sieci łatwiej można znaleźć partnerów 
współpracy badawczej i fundusze, by 
ją sfinansować. Jest to naprawdę uży-
teczne narzędzie w rozwijaniu kariery 
naukowej. 

Przemysł z nauki skorzysta
A co robić, kiedy ścieżka akademickiej 
kariery wydaje się nieosiągalna albo na 
pewnym etapie zamknięta? O tym, że 
badania można prowadzić pod cudzym 
lub własnym szyldem mówiły reprezen-
tujące sektor przemysłu chemicznego 
― dr Ewelina Jankowiak, zatrudniona 
w Dziale Badań i Rozwoju Synthos SA 
oraz dr inż. Joanna Ortyl, absolwentka 
i adiunkt Wydziału Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej PK, a zarazem współ-
właścicielka spółki Photo HiTech.

Odkrycia naukowe nie tylko zmie-
niają świat, pozwalają zyskać przewagę 
konkurencyjną i przynoszą niebaga-
telne zyski. Wiedzą o tym firmy takie 
jak Synthos SA w Oświęcimiu, potentat 
branży chemicznej w Polsce w produk-
cji kauczuków syntetycznych i polisty-
renu do spieniania. W oddziałach firmy 
nad 53 projektami badawczymi pracuje 
obecnie 108 naukowców. Opracowują 
formuły materiałów nowej generacji 
i ulepszone technologie, innowacje, 

patenty. Firma wciąż potrzebuje ich po-
mocy, ponieważ podejmuje nowe wy-
zwania — poszukując alternatywnych 
źródeł pozyskiwania surowców, także 
odnawialnych, środków ochrony roślin 
bezpiecznych dla środowiska czy roz-
wijając gałąź dotyczącą biotechnologii 
(wykorzystania liposomów w przemy-
śle kosmetycznym, medycznym). I wła-
śnie na takie możliwości kariery nauko-
wej zwróciła uwagę zebranych Ewelina 
Jankowiak. Podkreślała, że Synthos SA 
realizuje programy wspierania studen-
tów, dobrze zapowiadających się ab-

solwentów kierunków 
chemicznych i młodej 
kadry naukowej po-
przez staże, stypendia. 
Od początku istnienia 
stawiając na aktywiza-
cję potencjału intelek-
tualnego, partycypuje 
w ambitnych progra-
mach badawczych śro-
dowiska akademic-
kiego, współpracuje 
z kilkoma uczelniami 
w Polsce i poszukuje 
na nich kandydatów do 
swego działu badaw-
czego. Wśród atutów 
takiej pracy wymieni-
ła też fakt, że przed-
siębiorstwa i zakłady 
przemysłowe mogą so-
bie pozwolić na impo-
nującą infrastrukturą 

badawczą i finansowanie długofazo-
wych badań. Co więcej, także państwo-
we instytucje naukowe przyznają swoje 
dotacje na tzw. doktoraty wdrożeniowe. 

Joanna Ortyl, by skomercjalizować 
swój wynalazek — innowacyjne fotoini-
cjatory procesów polimeryzacji — po-
wołała w 2013 r. spółkę Photo HiTech. 
Rok później została uhonorowana sty-
pendium ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego dla wybitnych młodych na-
ukowców oraz zwyciężyła w konkursie 
dla przedsiębiorczych kobiet na inno-
wacyjny pomysł na biznes (V edycja 
Darboven Idee Grant). Dziś fotoinicja-
tory Sylanto posiadają już numer CAS, 
czyli są identyfi kowane jako substancja 
wprowadzona na rynek i znajdują wiele 
zastosowań, np. w produkcji farb i lakie-
rów, w przemyśle poligrafi cznym, meb-
larskm, samochodowym, w produkcji 
klejów i szczeliw, w elektronice. Dziesię-
cioletnie doświadczenia w zdobywaniu 
grantów na badania i partnerów bizne-
sowych (w 2016 r. udziały Poznańskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego 
w spółce Photo HiTech odkupiła fi rma 
Synthos SA) Joanna Ortyl podsumowa-
ła z optymizmem, że trudności i biuro-
kracja nie pozbawiły jej radości z pracy 
zawodowej. Sprawdziła się także jej de-
wiza, że warto próbować, kiedy się ma 
marzenia. Obecnie fi rma koncentruje 
się na poszukiwaniu kompozycji alter-
natywnych wobec wykorzystywanych 
w druku 3D, przyszłość wiąże też z roz-
wiązaniami dla stomatologii i techno-
logią OLED. Zachęcała do współpracy 
młodych naukowców i studentów, bo 
wciąż przychodzą jej do głowy nowe 
pomysły na badania (także jako te-
maty prac magisterskich), a i zaplecze 
laboratoryjno-surowcowe czeka, co w tej 
branży jest ważne. 

Zdjęcia: Jan Zych

Dni Kariery i Mobilności to cykl imprez, które 
w swych rodzimych miastach zorganizowali 
w ramach projektu „Naukowiec” członko-
wie polskiej sieci Euraxess: KPK Programów 
Badawczych UE, działający w Instytucie 
Podstawowych Problemów Techniki PAN 
(koordynator projektu), Uniwersytet Łódzki, 
Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
wraz z firmą Science PR. W Krakowie organi-
zatorem był Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, działający przy 
Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej. Projekt finansowany był z pro-
gramu UE „Horyzont 2020”.

W trakcie Dni Kariery i Mobilności mło-
dzi naukowcy z chęcią skorzystali rów-
nież z warsztatów i możliwości bez-
pośredniej rozmowy z zaproszonymi 
ekspertami. Oblegano stanowisko tre-
nera nauki i eksperta z zakresu strate-
gicznego zarządzania karierą nauko-
wą — dr Justyny Małkuch-Świtalskiej, 
obecnie prezesa Stowarzyszenia Roz-
woju Karier Doktorantów i Doktorów 
PolDoc. Pytano o to, jak powinien wy-
glądać poprawny wniosek projektowy 
(wyjaśnień udzielał m.in. dr  hab.  inż. 
Jerzy Mikosz z PK, ekspert Programu 
Horyzont 2020) i jak przygotować rze-
telne CV. Można było porozmawiać 
o drodze awansu naukowego, dosko-
nałości naukowej i zdobyć informację 
o grantach FNP, NCN i programu Hory-
zont 2020. Przedstawicielka Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów zachę-
cała do podejmowania działalności 
w organizacjach zrzeszających mło-
dych adeptów nauki, upatrując w tym 
dodatkową szansę rozwoju.

Atrakcyjne okazały się indywidualne spotkania z ekspertami. 
Konrad Kulikowski (UJ) wyjaśnia, jak napisać dobry wniosek 
projektowy
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W  2017 roku dr hab. Irena 
Łojczyk-Królikiewicz, 
prof. PK obchodziła 
95. rocznicę urodzin. 
Na uwagę zasługuje 

fakt, że Jubilatka nadal aktywnie pracu-
je naukowo. Niedawno na Politechnice 
Krakowskiej w serii „Nauki Podstawowe 
— Matematyka” ukazała się monogra-
fi a pt. „Selected problems for diff eren-
tial equations” (red. Jan Koroński). Irena 
Łojczyk-Królikiewicz zamieściła w niej 
swoje dwie oryginalne prace naukowe 
dotyczące układów równań różniczko-
wych cząstkowych typu eliptycznego 
oraz typu parabolicznego. W monografi i 
tej wydrukowano też wykład „Rozwią-
zywanie równań różniczkowych poprzez 
zastosowanie nierówności różniczko-
wych”, wygłoszony przez Irenę Łojczyk-
-Królikiewicz 1 grudnia 2015 roku w cza-
sie konferencji naukowo-wspomnieniowej 
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci profesora 
Mirosława Krzyżańskiego.

Lata nauki
Irena Łojczyk-Królikiewicz urodziła się 
9 sierpnia 1922 roku w Warszawie. Jej ro-
dzice — Tadeusz Królikiewicz (1888–1970) 
i Hermina z domu Wachtel (1892–1973) — 
pochodzili ze Lwowa. Ojciec miał siedmiu 
braci. Zarówno on, jak i większość braci, 
byli legionistami. Brat Tadeusza, Adam 
Królikiewicz (1894–1966), major kawalerii 
Wojska Polskiego, zasłynął jako pierw-
szy polski medalista olimpijski. Zdobył 
brązowy medal w zawodach hipicznych 
na olimpiadzie w 1924 roku w Paryżu. 
Tadeusz i Hermina Królikiewiczowie 
wraz z dwójką dzieci — Zofi ą Królikie-
wicz (1914–1976) i Tadeuszem Marianem 
Królikiewiczem (urodzony w 1915 roku, 
zginął 18 stycznia 1945 roku w Budapesz-
cie) przeprowadzili się w 1918 roku do 
Warszawy, gdzie przyszła na świat Irena 
Królikiewicz.

W latach 1931–1935 uczęszczała 
do Prywatnej Szkoły Żeńskiej im. Ty-
mińskiej w Warszawie (była to szko-
ła 12-klasowa: 4 klasy nauczania po-
wszechnego, 6 klas gimnazjum i 2 klasy 
liceum), a w latach 1935–1938 zaliczyła 

cztery klasy Żeńskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Warszawie. 
W roku szkolnym 1938/1939 rozpoczęła 
naukę w prywatnym Żeńskim Liceum 
Architektury w Warszawie. Ten etap 
kształcenia przerwał wybuch II wojny 
światowej. 

Irena Królikiewicz wraz z rodziną 
przeniosła się do Mielca. Tam w latach 
1939–1942, w ramach tajnego naucza-
nia, ukończyła Liceum Matematyczno-
-Fizyczne, uzyskując maturę w 1942 roku. 
Po maturze, w latach 1942–1945 praco-
wała w zakładzie przemysłu drzewne-
go, prowadzonym przez jej rodziców, 
którzy w Mielcu wytwarzali początko-
wo meble, a potem stolarkę budowla-
ną. Ojciec Ireny Królikiewicz, jako były 
legionista, zakupił ten zakład jeszcze 
przed wojną na korzystnych warunkach. 

W kręgu Politechniki 
Krakowskiej
W latach 1945–1949 Irena Królikiewicz 
studiowała na Wydziale Filozofi cznym 
UJ, z głównym kierunkiem matematyka. 
W 1949 roku uzyskała magisterium; pro-
motorem był prof. Franciszek Leja, a ty-
tuł pracy magisterskiej dotyczącej teorii 
funkcji analitycznych brzmiał: „Twier-
dzenie Julia”. W 1946 roku podjęła dodat-
kowo studia na Wydziale Architektury 
PK, wracając w ten sposób do realizacji 
swoich zamierzeń sprzed wojny.

Od 1 września 1949 roku do 30 wrze-
śnia 1951 roku pracowała na etacie młod-
szego asystenta w Katedrze Geometrii 
Wykreślnej, kierowanej wówczas przez 
prof. Antoniego Plamitz era. Następnie 
od 1 października 1951 roku do 31 mar-
ca 1955 roku była zatrudniona na etacie 
asystenta w Katedrze Matematyki (na 
Wydziale Lądowo-Wodnym PK), w któ-
rej kierownikiem był zastępca profesora 
Zdzisław Siedmiograj, zaś od 1 kwietnia 
1955 roku do 31 maja 1970 roku pracowała 
jako adiunkt w Katedrze Matematyki PK. 

8 grudnia 1960 roku uzyskała dok-
torat na Uniwersytecie Jagiellońskim 
pod kierunkiem prof. Mirosława Krzy-
żańskiego na podstawie pracy „L’allure 
asymptotique des solutions des proble-
mes de Fourier relatifs aux equations 
lineaires normales du type parabolique 
dans l’espace Em+1”. 4 marca 1968 roku, 
już kilka lat po śmierci prof. Krzyżań-
skiego, uzyskała habilitację w Instytucie 
Matematyki Politechniki Warszawskiej 
na podstawie pracy „Nieliniowe nierów-
ności różniczkowo-całkowe typu para-
bolicznego”. W konsekwencji habilitacji 
1 czerwca 1970 roku rozpoczęła pracę na 
etacie docenta w Instytucie Matematyki 
PK. 1 marca 1991 roku została mianowana 
profesorem PK. Od 1 września 1988 roku 
do emerytury (30 września 1994 roku) 
sprawowała funkcję kierownika Zakładu 
Analizy Matematycznej w IM PK. 

Nowe podejście 

Irena Łojczyk-Królikiewicz opublikowała 
około 30 istotnych prac naukowych z teo-
rii równań i nierówności różniczkowych 
zwyczajnych i cząstkowych. Jej twórczość 
naukowa początkowo dotyczyła rów-
nań różniczkowych typu parabolicznego 
i powstawała pod kierunkiem jej pro-
motora prof. Mirosława Krzyżańskiego. 
W późniejszym czasie nawiązała również 
współpracę z prof. Jackiem Szarskim, co 
wpłynęło na poszerzenie jej zaintereso-
wań naukowych o teorię nierówności róż-
niczkowych w zastosowaniu do układów 
równań różniczkowo-funkcjonalnych 
typu eliptycznego i parabolicznego, 
głównie nieliniowych. W tej dziedzinie 

Umiłowała matematykę i przyrodę
Irena Łojczyk-Królikiewicz do rozważanych przez siebie zagadnień 
matematycznych wypracowała nowe podejście. Mimo ukończenia 95 lat 
nadal pracuje naukowo
JAN KOROŃSKI

Irena Łojczyk-Królikiewicz
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uzyskała znaczące wyniki. W rozważa-
nych przez siebie układach równań zaprze-
stała wykorzystywania warunku quasi-
-monotoniczności, defi niowanego i stoso-
wanego przez innych autorów. 

Uczona wypracowała nowe podej-
ście do rozważanych zagadnień nauko-
wych, zarówno dla równań zwyczaj-
nych, jak i cząstkowych. Na szczególną 
uwagę zasługuje wprowadzona przez 
nią metoda funkcji stosownych (appro-
priate functions). Nowość tego podejścia 
polega na zdefi niowaniu klasy tz w. sto-
sownych funkcji, które przy pewnym 
dodatkowym założeniu („separatywno-
ści”) stają się funkcjami górnymi i dol-
nymi dla rozważanego zagadnienia. 
Jest to warunek zarówno konieczny, jak 
i wystarczający do tego, by zbiory funk-
cji dolnych oraz górnych były rozdzielo-
ne. Wynika stąd możliwość efektywnej 
konstrukcji dwóch ciągów monotonicz-
nych jednostajnie zbieżnych, wyznacza-
jących w granicy jednoznaczne rozwią-
zanie rozważanych problemów.      

W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na monografi ę profesor Królikie-
wicz „A method of appropriate functions 
to the ordinary second order functional-
-diff erential systems” (ed. J. Koroń-
ski, Cracow 2015, Cracow University of 
Technology) dotyczącą układów rów-
nań różniczkowych zwyczajnych rzędu 
drugiego. W rozdziale III tej monografi i, 
wprowadzając odpowiednie warunki 
Lipschitz a, autorka udowodniła twier-
dzenia o istnieniu rozwiązania rozważa-
nego problemu.

Korzystając z defi nicji całki Kurzweila-
-Henstocka w rozważanym (ograniczo-
nym lub nieograniczonym) przedziale, 
można skonstruować dwa ciągi mono-
toniczne, jednostajnie zbieżne prawie 

wszędzie w rozważanym przedziale. 
Wspólna granica tych ciągów jest regu-
larnym rozwiązaniem prawie wszędzie 
w rozważanym przedziale. Ta własność 
oznacza, że rozwiązanie jest ciągłe wraz 
z pierwszą pochodną w rozważanym prze-
dziale, a druga pochodna istnieje tylko pra-
wie wszędzie w tym przedziale. Warunki 
brzegowe postawione są w postaci odpo-
wiednich granic w punktach brzegowych 
rozważanego przedziału. Metoda ta prze-
nosi się na układy równań cząstkowych 
typu eliptycznego i parabolicznego. 

Pod opieką Mirosława 
Krzyżańskiego
We wspomnianej wcześniej monogra-
fi i „Selected problems for diff erential 
equations” Irena Łojczyk-Królikiewicz 
następująco opisuje pewne wątki swojej 
pracy naukowej: „W połowie ubiegłego 
wieku (XX wieku) powstało w Oddzia-
le Krakowskim Polskiej Akademii Nauk 
seminarium prowadzone wspólnie przez 
dwóch profesorów: Pana Profesora Krzy-
żańskiego, specjalisty z zakresu równań 
różniczkowych cząstkowych i Pana Pro-
fesora Szarskiego, specjalisty z zakresu 
nierówności różniczkowych. Te dwie 
dziedziny matematyki były ze sobą zwią-
zane i w owym czasie w stadium inten-
sywnego rozwoju. Wiedziałam o tym 
z dwu powodów. Po pierwsze, Pan Profe-
sor Krzyżański dawał do korekty współ-
pracownikom z Instytutu Matematyki 
Politechniki Krakowskiej poszczególne 
rozdziały rękopisu swojej dwutomowej 
książki. Mnie również wyróżnił taką 
prośbą. Po otrzymaniu korekty ode mnie 
od Profesora usłyszałam nie tylko słowa 
podziękowania, lecz także opinię, że ko-
rekta jest wykonana bardzo sumiennie. 
Po drugie uczęszczałam wtedy przez cały 
rok akademicki na wykłady Pana Profe-
sora Szarskiego z zakresu nierówności 
różniczkowych. Jak sądzę, te dwa fakty 
były przyczyną tego, że w ciągu trwania 
seminarium Pan Profesor Krzyżański 
zaproponował mi rozwiązanie nowego 
problemu polegającego na oszacowaniu 
rozwiązania równania liniowego typu 
parabolicznego. W czasie rozwiązywania 
tego problemu mogłam korzystać z wyni-
ków prac obu Profesorów. W ten sposób 
rozpoczęłam pracę naukowego ucznia 
Pana Profesora Krzyżańskiego. Po zreali-
zowaniu następnych dwu tematów posta-
wionych przez Pana Profesora uzyskałam 
stopień doktora na UJ w 1960 roku (…)”. 

„Pierwszego grudnia 1965 roku 
w dniu niespodziewanej śmierci Profe-
sora Krzyżańskiego mój świat naukowy 
legł w gruzach. Jednak wówczas jeszcze 
raz odczułam pomoc Pana Profesora 

Krzyżańskiego, gdyż wspólna praca z Pa-
nem Profesorem Szarskim była usprawie-
dliwieniem [wcześniej Krzyżański za-
chęcił Szarskiego do opublikowania 
wspólnej pracy naukowej z Ireną Łojczyk-
-Królikiewicz — przyp. J.K.], dlaczego 
mogłam się zwrócić do Niego z prośbą 
o dalszą opiekę nad moją habilitacją. Pan 
Profesor Szarski wyraził zgodę i uzy-
skałam stopień doktora habilitowanego 
w 1968 roku. Ale w moim głębokim prze-
konaniu był to wynik opieki Pana Profe-
sora Krzyżańskiego. W ciągu następnych 
lat, nawet po przejściu na emeryturę, pra-
cowałam dalej nad tą samą tematyką obu 
Profesorów (…)”.

Profesor Irena Łojczyk-Królikiewicz 
była wieloletnim członkiem i aktywnym 
recenzentem Amerykańskiego Towarzy-
stwa Matematycznego (AMS) i jest nadal 
członkiem Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego (PTM). Ponadto była członkiem 
ZNP na PK. Została odznaczona: Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej i Honorową Odzna-
ką PK. Została również wyróżniona kilko-
ma nagrodami rektora PK.

Zawsze blisko przyrody
W 1949 roku Irena Królikiewicz zawar-
ła związek małżeński z pochodzącym 
z Mielca Stanisławem Łojczykiem (1914–
1974), który ukończył studia prawnicze 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do swej 
przedwczesnej śmierci był on dyrekto-
rem oddziału Narodowego Banku Pol-
skiego w Wieliczce. Małżeństwo Ireny 
i Stanisława pozostało bezdzietne. 

Irenę Łojczyk-Królikiewicz i jej męża 
łączyło umiłowanie przyrody, a szczegól-
nie gór i to niezależnie od pory roku. W zi-
mie na nartach przewędrowali wiele setek 
kilometrów. Uprawiali także narciarstwo 
zjazdowe. W innych porach roku wędro-
wali wielokrotnie po różnych zakątkach 
kraju, a także poza jego granicami — po 
Jugosławii i Bułgarii. Często wyjeżdżali 
nad morze. 

Na początku lat siedemdziesiątych 
profesor Królikiewicz z mężem przenio-
sła się z Krakowa do Wieliczki, gdzie 
zakupili dom jednorodzinny z ogrodem. 
Od tej pory przez cały czas hodowała 
przepiękne kwiaty i krzewy oraz drze-
wa owocowe. Szczególnie pielęgnowała 
krzewy winogron, z których tradycyjnie 
robiła bardzo smaczny sok. Przetwory 
z własnych owoców do dziś są jej pasją. 

Niestety, życie nie oszczędziło Pani Pro-
fesor dramatycznych przeżyć. W 1970 roku 
zmarł jej ojciec, trzy lata później matka, 
w kolejnym roku mąż i wreszcie po następ-
nych dwu latach siostra. W krótkim czasie 
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straciła całą najbliższą rodzinę. Pozostała 
sama. Okoliczności te spowodowały dłuż-
szą chorobę i około dziesięcioletnią prze-
rwę w działalności naukowej (po urlopie 
zdrowotnym przez pewien czas pracowała 
tylko dydaktycznie). 

Jednak silna osobowość i czas, który 
podobno wszystko leczy, a także silna 
wiara, umożliwiły powrót do aktywności 
naukowej. Dziś szczęśliwe lata przypo-
mina jej dom, ogród z pięknymi kwiata-
mi i krzewami oraz… samochód Fiat 125. 
Pojazd, który kupli wspólnie z mężem, 
dziś jest czymś w rodzaju relikwii ro-
dzinnej. Przypomina szczęśliwe chwile, 
które spędziła, podróżując ze swoimi naj-
bliższymi. 

Uczona od najdawniejszych lat syste-
matycznie słucha muzyki klasycznej. Sta-
le interesuje się rozwojem nauki. Nie są 
jej obce różne teorie, jak np. teoria kwan-
tów. Stale czyta książki i czasopisma po-
pularnonaukowe. Twierdzi, że do zgłę-
biania nauki pozytywnie motywuje ją 
wiara. Wielokrotnie rozmawiając z Panią 
Profesor, stwierdziłem, że królowa nauk 
jest jej niezawodną przyjaciółką i wiernie 
dotrzymuje towarzystwa. 

*
W 2017 roku dr hab. Irena Łojczyk-
-Królikiewicz, prof. PK obchodziła 
95. rocznicę swoich urodzin. Z tej okazji 
Oddział Krakowski Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego postanowił 24 paź-
dziernika zorganizować spotkanie, aby 
uczcić Jubilatkę. W czasie spotkania autor 
tych słów wygłosił odczyt „O życiu i dzia-
łalności naukowej Profesor Ireny Łojczyk-
-Królikiewicz z okazji 95. rocznicy urodzin 
Jubilatki”. Po odczycie wywiązała się dłu-
ga i interesująca dyskusja, w której udział 
wzięli: prof. Tadeusz Stanisz, prof. Antoni 
Leon Dawidowicz, dr Antoni Marciński, 
dr Marian Łuczyński, dr Emanuel Kapust-
ka i prelegent. 

Aktualnie Irena Łojczyk-Królikiewicz 
nadal pracuje nad zagadnieniami doty-
czącymi nieograniczonych funkcji sto-
sownych, rozwijając wprowadzoną przez 
siebie metodę badawczą do skomplikowa-
nych zagadnień równań różniczkowych.

Dr Jan Koroński jest adiunktem w Instytucie 
Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i In-
formatyki PK. 
Tekst odpowiada odczytowi, który autor wygło-
sił podczas posiedzenia Oddziału Krakowskie-
go Polskiego Towarzystwa Matematycznego 
24 października 2017 roku na UJ. Tytuł i śródty-
tuły pochodzą od redakcji. 

Naukowiec z Politechni-
ki Krakowskiej rozwią-
zał problem, z którym 
wcześniej nie dawano 
sobie rady. Dzięki wy-

nalazkowi Szymona Filipowskiego 
możliwe dziś staje się zautomatyzowa-
nie inwentaryzacji budynków, a przy 
tym czas wykonywania pomiarów bę-
dzie skrócony nawet 1000-krotnie. 

Rozwiązanie, o którym mowa, to 
system skaningu laserowego, wykorzy-
stujący sposób pomiaru i analizowania 
kształtów. Dzięki swojej uniwersalności 
oraz łatwości obsługi znajdzie on zastoso-
wanie zarówno w branży architektonicz-
nej, jak i budowlanej oraz w konserwacji 
zabytków. Został zaprojektowany tak, by 
służyć do inwentaryzacji obiektów za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

Obecnie, dzięki współpracy twór-
cy systemu mgr. inż. arch. Szymona 
Filipowskiego z ekspertami ds. komer-
cjalizacji z uczelnianej spółki celowej 
INTECH PK, trwają prace nad odda-
niem do użytku wersji demonstracyj-
nej, oferującej ograniczone możliwości 
funkcjonalne. Chociaż do momentu 
wprowadzenia urządzenia na rynek po-
zostało jeszcze trochę czasu, grono osób 
zajmujących się systemem skaningu ma 
wyraźne powody do optymizmu.

Właściwy człowiek 
na właściwym miejscu

Szymon Filipowski jest związany z Poli-
techniką Krakowską od 2002 roku — od 
czasu, gdy jesienią przekroczył bramę 
uczelni jako student pierwszego roku. 
— Od razu moją pasją stała się geometria 
wykreślna. Przygoda z nauką i dydaktyką 
rozpoczęła się wraz z działaniami w Kole Na-
ukowym „Imago”, działającym przy Zakładzie 

Geometrii Wykreślnej Rysunku Technicznego 
i Grafi ki Inżynierskiej na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. Poza studiowa-
niem klasycznej geometrii, dowiedziałem się 
tam, jak łączyć naukę z nowoczesnymi techno-
logiami — wspomina Szymon Filipowski. 

Tematem jego pracy magisterskiej, 
wykonanej pod opieką prof. Barbary 
Bartkowicz, było miasto na wodzie, roz-
patrywane zarówno od strony techno-
logicznej, jak i pod kątem społecznego 
zapotrzebowania na takie rozwiązania. 
Od 2011 roku pracuje w Instytucie Pro-
jektowania Budowlanego na Wydziale 
Architektury PK, zajmując się dydakty-
ką w zakresie technik komputerowych 
w projektowaniu, rysunku techniczne-
go, geometrii wykreślnej i matematyki. 
Oprócz tego twórca skanera działa w ze-
spole redakcyjnym strony internetowej 
wydziału, odpowiadając za działy ds. in-
nowacyjności oraz spraw studenckich. 

Filipowski specjalizuje się 
w programowaniu algorytmiczno-
-parametrycznym architektury, polega-
jącym na przetwarzaniu danych. Dzięki 

Wzorcowo zaprojektowana 
innowacja
Twórca wynalazku wiedział, czego brakuje 
architektom i na jakie niedostatki swoich narzędzi 
skarżą się najczęściej. Pozostawało tylko dostarczyć 
gotowe rozwiązanie…
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Szymon Filipowski. Fot.: Jakub Celewicz
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swojemu zainteresowaniu rynkiem 
urządzeń pomiarowych stosowanych 
w branży architektonicznej w chwili 
rozpoczęcia prac nad skanerem po-
siadał kompleksową wiedzę na temat 
konkurencyjnych rozwiązań. Miał też 
znakomite rozeznanie rynkowych po-
trzeb: orientował się, czego brakuje ar-
chitektom i na jakie niedostatki swoich 
narzędzi skarżą się najczęściej. Pozosta-
wało jedynie dostarczyć im gotowe roz-
wiązanie.

Problem czasu

— Decyzja była natychmiastowa — mówi 
Szymon Filipowski, wspominając mo-
ment, gdy postanowił, że na poważnie 
rozpocznie pracę nad skanerem. — 
Wszystko przemawiało za takim ruchem, 
a jedynym problemem była wątpliwość, czy 
starczy mi czasu na realizację projektu — do-
daje. Czas był dla Filipowskiego niejako 
podwójną motywacją. Przyglądając się 
uważnie dotychczasowym rynkowym 
rozwiązaniom służącym do inwentaryza-
cji budynków, dostrzegł, że trzeba długo 
czekać na otrzymanie w miarę wiarygod-
nych wyników. Najbardziej czasochłon-
na była obróbka chmury punktów. Chęć 
rozwiązania tej uciążliwości okazała się 
motorem napędowym całego przedsię-
wzięcia. Stała się jedną z kluczowych in-
nowacji systemu laserowego skaningu. 

— Dzięki całościowemu rozrzedzeniu, 
a nie tylko lokalnemu zagęszczeniu liczby 
pomiarów laserowych, do otrzymania rezul-
tatu nie są potrzebne wymagające i kosztow-
ne technologie. W efekcie zautomatyzowana 
obróbka uzyskanych danych jest nie tylko 
precyzyjna, ale nie trzeba na nią poświęcać 
wiele czasu — wyjaśnia twórca skanera. 
Oszczędność jest znacząca: końcowy re-
zultat można otrzymać nawet 1000 razy 
szybciej, jak twierdzi autor rozwiązania.

Gra zespołowa

Powodzenie prac nad skanerem nie za-
leżało wyłącznie od zwiększenia liczby 
laserowych pomiarów. Projekt nabrał 
przyspieszenia, gdy jego twórcy udało się 
zaprosić do współpracy zespół programi-
stów i projektantów. W ten sposób dołą-
czyło do niego 5 osób zainteresowanych 
współudziałem w spółce oraz gotowych 

do dalszego rozwoju produktu i usług. — 
Większość osób z naszego zespołu zna się od 
wielu lat. To grupa osób o podobnych pasjach 
i wielkim potencjale naukowym i technicznym. 
Co najważniejsze, doskonale się rozumiemy, 
gdyż wzajemnie szanujemy swoje zdanie 
i zmierzamy do wspólnych celów — podkre-
śla lider zespołu.

Filipowski ma pełną świadomość 
tego, jak znaczącym wsparciem jest ze-
spół oddanych i zaangażowanych ludzi. 
Skromnie twierdzi nawet: — Skaner 
trudno nazwać moim wynalazkiem, gdyż ja 
sam podjąłem przy nim tylko pierwsze kroki. 
Kolejnym działaniem będzie założenie spółki 
ze współpracującymi ze mną osobami.

Szymon Filipowski nie poprzestał na 
stworzeniu własnego zespołu. Jak na ab-
solwenta Wydziału Architektury przysta-
ło, każdy krok ma znakomicie zaprojek-
towany. Wie, że nie uda mu się osiągnąć 
sukcesu bez wystarczająco wytrzyma-
łych fundamentów. W tym celu otoczył 
się ekspertami z zewnątrz — specjalista-
mi ds. komercjalizacji z INTECH PK, czyli 
spółki celowej Politechniki Krakowskiej, 
od kilku lat z powodzeniem wspierają-
cej politechnicznych naukowców w na-
wiązywaniu kontaktów z biznesem oraz 
wprowadzaniu autorskich produktów 
i usług na rynek. — Spełnieniem najlep-
szego scenariusza będzie produkcja i sprzedaż 
skanerów na rynku krajowym oraz międzyna-
rodowym — kreśli swoje plany Filipowski. 
— Wiem, że osiągnięcie sukcesu będzie zale-
żało także od zaufanych specjalistów do spraw 
naukowych, technicznych i biznesowych. 

Merytoryczne wsparcie

Nie bez powodu Szymon Filipowski 
podkreśla znaczenie zaufania w kon-
taktach z zewnętrznymi ekspertami. To 
ono jest podstawą kooperacji między 
nim, jego zespołem oraz INTECH PK. 
— Każde działanie w ramach współpracy 
przy skanerze oparte jest na szczerych roz-
mowach, zawsze prowadzących nas do naj-
lepszego rozwiązania — zdradza Filipow-
ski. Tym bardziej że uzyskany patent na 
skaner jest pierwszym patentem w jego 
naukowym dorobku. Wcześniej próbo-
wał swych sił przy wprowadzeniu na 
rynek prostych stereoskopów ze sta-
tycznymi obrazami promującymi Ma-
łopolskę. Zbiegło się to jednak w czasie 

z największym rozwojem wyświetlaczy 
3D, dających większe możliwości i sku-
tecznie promowanych przez liczących 
się na rynku producentów. Ze swojego 
niepowodzenia naukowiec wyciągnął 
wnioski, czego efektem jest obecnie 
współpraca z INTECH PK. 

— Prace nad systemem skaningu na-
brały tempa po rozstrzygnięciu konkursu 
TRL+, w którym Szymon Filipowski otrzy-
mał 100 tys. zł na prace przedwdrożenio-
we — wyjaśnia Izabela Paluch, prezes 
INTECH PK, spółki celowej będącej 
partnerem Politechniki Krakowskiej 
w konsorcjum realizującym projekt „In-
kubator Innowacyjności+”, w ramach 
którego został przeprowadzony wspo-
mniany konkurs. — Od tego momentu 
wspieramy wynalazcę i jego zespół w bardzo 
konkretny sposób, pomagając w zdefi nio-
waniu rynkowego potencjału skanera oraz 
wskazując na możliwe kierunki jego komer-
cjalizacji. Wspólnie pracujemy też nad mo-
delem biznesowym spółki spin-off . Kolejnym 
krokiem będzie wybór optymalnej ścieżki 
wprowadzania produktu na rynek — za-
powiada Izabela Paluch. Zaś Krzysztof 
Oleksy, wiceprezes INTECH PK, doda-
je: — Planujemy także przygotowanie analiz 
rynkowych, mających na celu oszacowanie 
zapotrzebowania na produkt i weryfi kację 
systemu wyceny produktu, w celu dostoso-
wania do możliwości nabywczych klientów.

Co najważniejsze, z dotychczaso-
wego obrotu spraw bardzo zadowolony 
jest sam Filipowski. — Nie znam bardziej 
sensownego rozwiązania na początkowy 
rozwój wynalazku, szczególnie gdy planuje 
się komercjalizację — mówi wprost. 

Jeśli dodać do tego fakt, że omawiany 
wynalazek już na obecnym etapie uzy-
skał rekomendację Stowarzyszenia Archi-
tektów RP, to jasne staje się, że mgr. inż. 
arch. Szymonowi Filipowskiemu i jego 
zespołowi udało się stworzyć godne uwa-
gi rozwiązanie. Wraz z dodawaniem do 
niego nowych funkcjonalności oraz osią-
ganiem kolejnych etapów TRL, system la-
serowego skaningu ma wszelkie predys-
pozycje osiągnąć rynkowy sukces.

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. marke-
tingu i promocji / brokerem innowacji INTECH PK. 
Artykuł został zrealizowany w ramach projektu 
„Inkubator Innowacyjności+” współfi nansowa-
nego ze środków MNiSW.



27Nasza Politechnika nr 1 (173) styczeń 2018www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Gościem spotkania opłatkowego na Politechnice Krakowskiej 
20 grudnia był bp Jan Szkodoń, któremu towarzyszył proboszcz 
parafii św. Floriana ks. prałat Grzegorz Szewczyk. Za pracę na 
rzecz rozwoju uczelni podziękował społeczności akademickiej 
oraz życzył radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym roku rektor PK prof. Jan 
Kazior. Bp Jan Szkodoń przekazał pozdrowienia od metropo-
lity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i kard. 
Stanisława Dziwisza. Zapewnił zgromadzonych, że przed spo-
tkaniem modlił się w katedrze wawelskiej w intencji wspólno-
ty Politechniki Krakowskiej. Spotkanie uświetnił koncert kolęd 
w wykonaniu Akademickiego Chóru PK „Cantata” pod dyrekcją 
Marty Stós.

Dzieliliśmy się opłatkiem

Fot.: Jan Zych

Wspaniałą, kultywowaną od wielu lat tra-
dycją Międzynarodowego Centrum Kształ-
cenia Politechniki Krakowskiej jest spotka-
nie wigilijne. Gospodarzami wydarzenia są 
cudzoziemcy przygotowujący się w MCK 
do podjęcia studiów w Polsce. W 2017 r. 
studenci oraz liczni zaproszeni goście ze-
brali się w klubie „Kwadrat” już 7 grudnia. 

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie ze 
starym, polskim zwyczajem od wspólnego 
kolędowania. Stu pięćdziesięciu studen-
tów pochodzących z kilkunastu krajów — 
z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południo-
wej — odśpiewało wspólnie pięć kolęd: 

Wielokulturowe spotkanie pod znakiem kolędy 
IZABELA KUGIEL-ABUHASNA

„Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Gdy się Chry-
stus rodzi” oraz „Cichą noc”. Najtrudniej-
szym dla cudzoziemców momentem kon-
certu było wykonanie wersu „którzy trzód 
swych strzegli” ze względu na duże nagro-
madzenie trudnych do wymówienia spół-
głosek, ale studenci poradzili sobie z tym 
wyzwaniem bardzo dobrze. „Cicha noc” 
zabrzmiała na scenie „Kwadratu” w kilku ję-
zykach: polskim, angielskim, portugalskim, 
mongolskim, ukraińskim oraz białoruskim.

Spotkania wigilijne w MCK są okazją do 
zaprezentowania przez studentów kultury 

i tradycji krajów, z których pochodzą. W tym 
roku udało się zachęcić do występów repre-
zentantów Białorusi, Ukrainy, Brazylii, Ka-
zachstanu, Angoli oraz Indonezji.

Duża grupa Białorusinów wykonała 
dwie pieśni, z których pierwszą dopełnił 
ciekawy układ choreografi czny. Ukraińcy 
odegrali krótką scenkę wizyty kolędników, 
a następnie odśpiewali prawosławną kolę-
dę ukraińską „Dobry wieczór Tobie”. Z kolei 
Camila Zarembski zaśpiewała piosenkę „Rio 
Grande Do Sul” poświęconą brazylijskiemu 
regionowi, w którym się urodziła. Studentki 
z Kazachstanu przedstawiły dynamiczny, in-
spirowany kazachskimi tańcami układ chore-
ografi czny. Wyraz przywiązania do swojego 
kraju dało też trio śpiewające po portugal-
sku piosenkę z polskim refrenem: „Kocham 
cię, Angola” (wybaczmy im ten drobny błąd 
gramatyczny). Na zakończenie pojawił się 
na scenie kwartet z Indonezji, który wykonał 
sajojo, pochodzący z Papui taniec wyruszają-
cych na polowanie myśliwych. 

Wśród przybyłych na spotkanie nie za-
brakło rektora PK prof. Jana Kaziora oraz 
przedstawicieli dwóch resortów — Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Wszystkich uczestników wie-
czoru witał dr Tomasz Jeleński, dyrektor 
MCK PK. Atmosfera spotkania była jak zwy-
kle wspaniała i wyjątkowa.

Mgr Izabela Kugiel-Abuhasna jest wykładowcą 
w Międzynarodowym Centrum Kultury PK.

Podczas spotkania wigilijnego w MCK przedstawiciele różnych narodów wspólnie śpiewali 
kolędy. Fot.: Jan Zych
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30. raz studenci PK obdarowali dzieci z ośrodków opiekuńczych

Rekord na jubileusz

Mikołaj z Politechniki z wizytą u dzieci w ośrodku przy 
ul. Rajskiej w Krakowie. Fot.: Jan Zych

Piękna akcja odwiedzania mało-
polskich ośrodków opiekuńczych 
i obdarowywania zamieszkujących 
je dzieci prezentami mikołajowymi 
została przez studentów Politech-
niki Krakowskiej zorganizowana już 
po raz 30. Jubileusz studenci chcie-
li uczcić największą w historii akcji 
zbiórką środków na zakup prezentów 
— i udało się! Do puszek kwestarskich 
trafi ło 52 086 zł 69 gr. Tym samym po-
bito rekord ustanowiony w 2015 roku.

Studenci kwestowali na wy-
działach naszej uczelni, na osiedlu 
studenckim PK, w parafi ach św. Bra-
ta Alberta i św. Floriana oraz w klu-
bach studenckich i podczas imprez 
sportowych AZS PK. Za uzbierane 
pieniądze kupiono prezenty, które 
dzieci zamawiały w listach pisanych 
do św. Mikołaja.

Pomyślnie zakończona zbiórka pozwoliła 
obdarować dzieci z sześciu ośrodków. Stu-
denci odwiedzili: 
• Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-

-Wychowawczy nr 5 „Centrum Autyz mu 
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
przy ul. Spadochroniarzy w Krakowie,

• Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 
„Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie 
i w Żmiącej koło Limanowej,

• dzieci z Domu Dziecka w Bochni, zapro-
szone do siedziby fi rmy Nokia w Krakowie 
(partnera akcji), 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Poczty Polskiej w Skawinie,

• Warsztat Terapii Zajęciowej w Krakowie.  
Akcję objął patronatem honorowym pre-

zydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także 
rektor PK prof. Jan Kazior. Koordynatorem 
przedsięwzięcia był Jakub Kuranda.

(ps)

Ponad 20 lat Akademicki Chór Politechni-
ki Krakowskiej „Cantata” doznawał opieki, 
wsparcia i przyjaźni ze strony dr inż. Włady-
sławy Marii Francuz. W podzięce za tę troskę 
„Cantata” zorganizowała wspólnie z Kra-
kowską Orkiestrą „Ardente” koncert pamięci 
wieloletniej dyrektor Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK. Muzyczne spotkanie odby-
ło się 2 grudnia 2017 r. w kościele św. Kata-
rzyny w Krakowie.

JOANNA TROCIUK-DOBROWOLSKA W programie koncertu znalazły się: „Da 
nobis pacem, Domine” F. Mendelssohna-
-Bartholdy’ego oraz „Requiem” W. A. Mo-
zarta. Wykonawcami byli soliści: Dagmara 
Gabryelska — sopran, Wiktoria Zawistowska 
— alt, Piotr Kalina — tenor oraz Dawid Jano-
wiak — bas; Akademicki Chór Politechniki 
Krakowskiej „Cantata” przygotowany przez 
dyrygent Martę Stós oraz Krakowska Orkie-
stra „Ardente”. Całość poprowadził młody, 
utalentowany dyrygent Bartosz Staniszewski, 
student krakowskiej Akademii Muzycznej. 

Koncert spotkał się z ogromnym zainte-
resowaniem. Kościół św. Katarzyny był wy-
pełniony po brzegi publicznością zadumaną 
i zasłuchaną w przepiękną muzykę. Dzieło 
Mozarta rozbrzmiewające w tej monumen-
talnej świątyni stało się dla wszystkich zgro-
madzonych prawdziwą ucztą duchową i nie-
zapomnianym przeżyciem.

Mgr Joanna Trociuk-Dobrowolska do grudnia 
była zatrudniona jako pracownik Centrum Pe-
dagogiki i Psychologii PK. 

Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej 
„Cantata” wziął udział w Festiwalu Chóral-
nym „Cantio Lodziensis”, zorganizowanym 
19 listopada 2017 r. Była to już dwudziesta, 
jubileuszowa edycja konkursu, który odbywa 
się w Łodzi i cieszy dużym zainteresowaniem 
w środowisku chóralnym. 

Otwarta formuła festiwalu daje moż-
liwość występowania różnym typom ze-
społów — od dziecięcych po złożone z se-
niorów; od ściśle amatorskich, działających 
przy różnych stowarzyszeniach, po bardziej 
zaawansowane, wywodzące się ze szkół 
muzycznych. Prowadzona przez Martę Stós 
„Cantata” wystąpiła w kategorii chórów aka-

Sukces „Cantaty” na festiwalu w Łodzi
demickich i zajęła I miejsce, uzyskując bardzo 
dobry wynik — 94 punkty na 100 możliwych 
do zdobycia. Grand Prix festiwalu przyzna-
no znakomitemu młodzieżowemu chórowi 
szkoły muzycznej „Rondo” z Wrocławia. 

Ważnym elementem „Cantio Lodziensis” 
jest możliwość zaprezentowania wybrane-
go przez każdy zespół utworu kompozytora 
łódzkiego. Za najlepsze wykonanie przewi-
dziana jest specjalna nagroda. Chór „Cantata” 
zaprezentował kompozycję prof. Sławomira 
Kaczorowskiego pt. „Laudate Dominum”. Na-
grody wprawdzie nie otrzymał, ale wielką sa-
tysfakcję sprawił fakt, że wykonanie zachwy-
ciło samego autora.

Wszystkich studentów i pracowników PK 
zainteresowanych działalnością chóru „Can-
tata” zaprasza na swoją stronę internetową 
oraz fanpage na Facebooku.

(R.)

Koncert pamięci Władysławy Marii Francuz
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Trzeci raz z rzędu Wydział Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK okazał się najlepszy 
w prowadzonej przez Samorząd Studencki 
PK akcji oceny nauczycieli akademickich. Na 
wydziale tym po raz pierwszy też przekro-
czono barierę 50 proc. wypełnionych przez 
studentów ankiet. Wyniki osiągnięte przez 
całą uczelnię wyróżniają Politechnikę Kra-
kowską w skali kraju. 

Ocena nauczycieli akademickich przez 
studentów jest prowadzona na PK od 
2008 roku. Ankietyzacja służy głównie wska-
zaniu najlepszych, jak i słabszych stron zajęć 
dydaktycznych, a tym samym pomaga pod-
nosić jakość kształcenia. Dzięki akcji studenci 
uzyskują realny wpływ na poprawę poziomu 
dydaktyki na uczelni. Ankietyzacja adreso-
wana jest do wszystkich studentów. System 
zostaje otwarty w pierwszym dniu sesji eg-
zaminacyjnej i zamyka się 31 marca (w przy-
padku ankietyzacji za semestr zimowy) lub 
31 października (w przypadku ankietyzacji za 
semestr letni). 

Prowadzeniem ankietyzacji na PK zaj-
muje się Komisja Dydaktyczna Parlamentu 
Samorządu Studenckiego. Kwestię sformuło-
wania pytań zawartych w ankietach studenci 

PK przeanalizowali bardzo dokładnie, co 
zresztą zwróciło uwagę uczestników Zjazdu 
Forum Uczelni Technicznych w lutym 2017 r. 
w Białymstoku. Na kształt pytań duży wpływ 
ma też Senacka Komisja ds. Jakości Kształce-
nia PK. Zasadniczym problemem, podobnie 
jak i na innych uczelniach, jest zachęcenie 
studentów do wypełniania ankiet. Głów-
ny koordynator przedsięwzięcia Krzysztof 
Pszczółka, wiceprzewodniczący ds. dydak-
tyki Samorządu Studenckiego, postanowił 
podczas ostatniej akcji zbierania opinii w nie-
co inny niż dotychczas sposób podejść do 
popularyzowania akcji. 

Zrezygnowano z plakatów i ulotek, 
stwierdziwszy, że ich wpływ jest stosunkowo 
niewielki, skupiono się natomiast na promo-
cji za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych. Pozytywnie na responsywność 
wpłynęło rozdawanie kalendarzy i innych 
drobnych upominków, co pokazały statysty-
ki udostępniane średnio co dwa dni. Dała też 
znać o sobie międzywydziałowa rywalizacja. 
Przez dłuższy czas trzy wydziały — WIL, WIŚ 
i WM — toczyły wyrównany bój o największą 
liczbę wypełnionych ankiet. Ostatecznie jed-
nak najlepszy okazał się WIiTCh, na którym 

Studenci WIiTCh najlepsi w akcji oceny nauczycieli akademickich

Ankietyzacja pomaga podnosić poziom dydaktyki
wypełniono 56 proc. wszystkich ankiet. Tym 
samym pierwszy raz w historii ankietyzacji 
przekroczono barierę 50 proc. Imponującym 
wynikiem może się też poszczycić Wydział In-
żynierii Środowiska, ponieważ  wskaźnik ten 
sięgnął 44 proc. 

Ogółem studenci PK wypełnili prawie 
70 tys. formularzy, co stanowi 33 proc. 
wszystkich udostępnionych ankiet. Należy 
to uznać za bardzo dobry rezultat, bowiem 
na innych znaczących uczelniach w kraju, 
w tym także na uczelniach technicznych, 
uzyskiwano responsywność na poziomie 
około 20 proc.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wytężona praca Wydziałowej Rady Samo-
rządu Studenckiego WIiTCh. Wydział ten 
w każdym semestrze lokuje się w czołówce 
rankingu. Ponieważ teraz zwyciężył trzeci 
raz z rzędu, przyznawaną za wygraną statu-
etkę otrzymał na własność. Z rąk prorektora 
dr. hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK odebrał 
ją — podczas posiedzenia Senatu PK 22 listo-
pada 2017 r. — prodziekan WIiTCh dr hab. inż. 
Zbigniew Wzorek, prof. PK.

(ps)

Osoby, które latem ubiegłego roku poruszały 
się alejkami kampusu PK przy ul. Warszawskiej, 
musiały niekiedy omijać występujące tu i ów-
dzie wykopy. Dobiegał właśnie końca ostatni 
etap przedsięwzięcia polegającego na połą-
czeniu siecią światłowodów wszystkich waż-
niejszych budynków na obszarze kampusu. 
Inwestycję tę wykonano w celu podniesienia 
bezpieczeństwa i usprawnienia dydaktyki.

Inwestycja realizowana była w latach 
2014–2017. Położono w tym czasie kable 
światłowodowe, pozwalające przesyłać 
duże ilości informacji. Na początku powstał 
rdzeń światłowodowy w topologii gwiaz-
dy, z punktem centralnym umieszonym 
w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycz-
nej i Komputerowej. Drugi podobny rdzeń 
został umieszczony w budynku 10-24 (tzw. 
CUP). Oba układy gwiazdowe zostały ze 
sobą połączone, a następnie do budynku 
CUP został przyłączony Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej oraz pozostałe 
ważniejsze obiekty kampusu.

W sumie położono kable światłowodo-
we o łącznej długości prawie 4 km, głównie 

Cztery kilometry światłowodów oplotło kampus PK
na głębokości 80 cm, a pod drogami — na 
głębokości 120 cm. Zastosowany wielo-
włóknowy światłowód pozwolił zestawić 
połączenia o przepustowości do 10 GB. Po 
zakupieniu odpowiednich urządzeń siecio-
wych możliwe będzie osiągnięcie przepu-
stowości nawet do 60 GB. 

Światłowodowa sieć służy polepsze-
niu warunków prowadzenia zajęć dydak-
tycznych w budynkach, w których wiedzę 
zdobywa w sumie około 12 tys. studentów. 
Drugim ważnym efektem jest poprawienie 
poziomu bezpieczeństwa obiektów kam-
pusu. Cały teren został objęty instalacją mo-
nitoringu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia 
pożaru.

Koszt inwestycji, której ofi cjalna nazwa 
brzmi: „Budowa kabli światłowodowych dla 
systemu monitoringu na terenie kampusu 
Politechniki Krakowskiej”, wyniósł nieco 
ponad pół miliona złotych. Część środków 
zapewniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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są bardzo ważne i konieczne w walce o czyste po-
wietrze, ale jednak nie wystarczą, by wyelimino-
wać smog. Potrzebne są globalne rozwiązania — 
mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, kierownik 
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki 
Krakowskiej i proponuje przewietrzenie Nowe-
go Sącza. Politechnika Krakowska przedstawiła 
swój pomysł na walkę ze smogiem prezyden-
towi Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi. 
Podpisano list intencyjny, określający wstępne 
założenia współpracy. Naukowcy mają rok na 
przekonanie do swojej koncepcji. (...) 

Andrzej Flaga wyjaśnia, że Politechnika 
Krakowska złożyła niedawno dwa wnioski 
patentowe dotyczące systemów wspomaga-
jących redukcję smogu. Aby móc je realizo-
wać, potrzebne jest przeprowadzenie prac 
badawczych, które pozwolą określić, gdzie 
na Sądecczyźnie występują naturalne ciągi 
powietrzne. — Na razie wychodzimy do pre-
zydenta z propozycją wykonania badań, dzięki 
którym będziemy wiedzieć, jak wysoko zalega 
smog, w jakich dniach, jaka jest jego gęstość 
i temperatura. Do tej pory nikt tego nie zrobił 
— mówi prof.  dr  hab. Andrzej Flaga. Szacuje, 
że stworzenie mapy wietrzności zajmie na-
ukowcom około roku. Mapa wietrzności ma 
wskazać ciągi powietrzne, które odpowiednio 
ukierunkowane pozwolą przewietrzyć mia-
sto i pozbyć się zanieczyszczeń. W miejscach, 
gdzie naturalne wietrzenie okaże się niemoż-
liwe, naukowcy proponują ustawienie wież 
i kominów wentylacyjnych. Mają wymusić 
dodatkowe strugi i wiry powietrzne, przewie-
trzające miasto. — Dzięki kominom warstwa za-
nieczyszczonego powietrza byłaby oczyszczana, 
a zabrudzenia wyrzucane ponad warstwę smo-
gu — wyjaśnia prof. dr hab. Andrzej Flaga. Nad 
tym wynalazkiem trwają prace. Aby móc je 
kontynuować niezbędne jest dofi nansowanie 
badań. Pracownicy PK mają nadzieję, że wspól-
nie z miastem uda się sięgnąć po granty na ich 
realizację. Niezależnie od tego uczelnia złożyła 
już wniosek o dofi nansowanie badań podsta-
wowych z tego zakresu do Narodowego Cen-
trum Nauki. Patenty naukowców Politechniki 
Krakowskiej mogą mieć bowiem zastosowanie 
w każdym regionie, który zmaga się z proble-
mem smogu. Taką samą propozycję PK złożyła 
również Zakopanemu i Żywcowi.  

Dziennik Polski24.pl

9 grudnia 2017 r.
Studenci obdarowują dzieci
Rekordową kwotę 52 tys. 86 zł 69 gr zebrali stu-
denci Politechniki Krakowskiej w czasie 30. akcji 
charytatywnej „Studenci dzieciom — Mikołajki 
2017”. Pieniądze przeznaczyli na prezenty dla 
podopiecznych małopolskich domów dziecka 
i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Wyborcza.pl

20 listopada 2017 r. 
Krakowskie uczelnie na ratunek 
bezdomnym zwierzakom
Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi 
siedmiu uczelni i instytucji PAN z Małopol-
ski wspólnie pomagają bezdomnym czwo-
ronogom przetrwać zimę. (...) Politechnika 
Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagiel-
loński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersy-
tet Rolniczy i Krakowskie Szkoły Artystyczne 
— uczelnie przez niespełna miesiąc zamie-
niają swoje korytarze na punkty przyjmo-
wania darów dla mieszkańców małopolskich 
schronisk. „SOS — na ratunek schroniskom” 
zainaugurował happening na Politechnice 
Krakowskiej. Zgromadzeni nie tylko poznali 
czworonożnych mieszkańców schronisk, ale 
także wzięli udział w konkursach z nagroda-
mi, grach terenowych i licytacjach.

„Gazeta Wyborcza”

21 listopada 2017 r.
Najbardziej innowacyjni
Trenażer do rehabilitacji nóg, fi rma produkują-
ca tanie drukarki 3D, nowoczesny system oddy-
miania i raptor — to najbardziej innowacyjne 
biznesowe pomysły Małopolski w 2017 roku. 
Najbardziej innowacyjne rozwiązania otrzyma-
ły tytuł „Innovatora Małopolski” podczas uro-
czystej gali najbardziej prestiżowego konkursu 
dla fi rm z naszego regionu. Od jedenastu lat or-
ganizuje go Centrum Transferu Technologii Po-
litechnika Krakowska wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Małopolskiego.

Polska Agencja Prasowa

21 listopada 2017 r.
Varroc Lighting Systems 
otworzy centrum inżynierii 
w Krakowie
Varroc Lighting Systems, producent ze-
wnętrznego oświetlenia do samocho-
dów, w pierwszym kwartale przyszłego 
roku otworzy nowe centrum inżynierii 
w Krakowie. W pierwszym etapie zatrudni 
tam około 60 specjalistów. Jak poinformował 
wiceperezes ds. globalnego rozwoju pro-
duktu Varroc Lighting Systems Todd Morgan, 
w nowej placówce prace badawczo-rozwojowe 
prowadzić będzie zespół inżynierów, specjali-
zujących się w obszarach mechaniki, elektroni-
ki i optyki. Centrum zajmie się kompleksowym 

Politechnika Krakowska w mediach
procesem projektowania zewnętrznych lamp 
samochodowych, od fazy koncepcyjnej, aż do 
przekazania gotowego projektu do produk-
cji w fabrykach Varroc i będzie bezpośrednio 
współpracować w tym zakresie z producenta-
mi. Według niego wybór Krakowa na siedzibę 
placówki badawczo-rozwojowej podyktowa-
ny był obecnością w tym mieście dwóch zna-
czących uczelni technicznych — Politechniki 
Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, 
które kształcą specjalistów w poszukiwanych 
przez fi rmę specjalnościach. (...) Inwestor pod-
pisał memorandum dotyczące współpracy 
z krakowskimi partnerami: CADM Automotive, 
Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechni-
ką Krakowską.

NaukawPolsce.PAP.pl

24 listopada 2017 r.
Sztuczna inteligencja rozpozna 
bakterie po ich wyglądzie
Zdjęcie z mikroskopu optycznego wystarczy, 
aby rozpoznać gatunek bakterii. I to bardzo 
szybko — w ciągu kilku sekund — uważają 
naukowcy z Krakowa. Do rozróżniania bak-
terii zaprzęgli algorytmy sztucznej inteli-
gencji. Pacjentka przychodzi do ginekologa 
z objawami zakażenia dróg rodnych. Lekarz 
pobiera wymaz — i zamiast odsyłać go do la-
boratorium, gdzie analiza potrwa nawet kilka 
dni — robi zdjęcia próbki pod mikroskopem 
optycznym, po czym wprowadza je do pro-
gramu. W ciągu kilku sekund dostaje wynik 
z identyfi kacji i wie, z jakimi mikroorganiz-
mami ma do czynienia. W trakcie tej samej 
wizyty może zaproponować leczenie. Tak 
mogłaby wyglądać diagnostyka mikrobiolo-
giczna, gdyby udało się zrealizować pomy-
sły badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Politechniki Krakowskiej. Naukowcy chcą, 
aby bakterie rozpoznawane były po wyglą-
dzie dzięki algorytmom głębokiego uczenia 
(deep learning). Badania naukowców ukazały 
się we wrześniu w czasopiśmie PLOS ONE.

„Gazeta Krakowska”

1 grudnia 2017 r.
Nowy Sącz. Mają pomysł na 
walkę ze smogiem. Naukowcy 
chcą przewietrzyć miasto
Nowy Sącz realizuje program dofi nansowań 
wymiany nieekologicznych pieców na gazowe. 
Szuka też środków na wprowadzenie na Sądec-
czyznę błękitnego węgla, który emituje niepo-
równywalnie mniej zanieczyszczeń niż ten tra-
dycyjny. Rozwija miejską sieć ciepłowniczą, by 
likwidować przydomowe kotły. — Te działania 
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PLAKATY 
SŁAWOMIRA 

KOSMYNKI

Funkcjonująca na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej Galeria WM kontynu-
uje prezentację osiągnięć wyróżniających się 
twórców polskiego plakatu i grafi ki użytkowej. 
14 listopada 2017 r. w galerii odbył się wernisaż 
wystawy plakatu prof. Sławomira Kosmynki.

Prof. Kosmynka jest związany ze środowi-
skiem łódzkim. W Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi kie-
ruje Katedrą Projektowania Grafi cznego oraz 
prowadzi Pracownię Projektowania Grafi ki 
Wydawniczej i Typografi i Mediów Cyfrowych. 
Własną działalność artystyczną uprawia w za-
kresie malarstwa, grafi ki, fotografi i, instalacji, 
grafi ki projektowej i typografi i. 

W plakatach traktuje literę / słowo jak 
piktogram, a łańcuch piktogramów jak nowy 
alfabet lub interfejs komentujący komunikat 
wizualny. Plakat teatralny uważa za manife-
stację niepokoju w kulturze, infografi kę dra-
matu i nastroju społecznego, swoiste auto 
da fé artysty. W 2010 r. opracował nową kon-
cepcję wizerunkową Teatru Nowego w Łodzi, 
przygotowując nowy system afi szoplakatów. 

Sławomir Kosmynka… …i jeden z jego plakatów

Swoje prace pokazywał na wielu wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za 
granicą. Wystawiał w Czechach, na Słowacji, 
na Węgrzech, w Niemczech, we Francji, Bel-
gii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii Turcji, 
USA, Japonii, na Islandii i Nowej Zelandii. Jego 
plakaty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum 

Plakatu w Wilanowie, Galerii Plakatu w Krako-
wie, Krzysztof Dydo’s Poster Collection, Smith 
Poster Gallery w Londynie, Fort Collins Uni-
versity Texas w USA, Tokyo Poster Museum 
w Japonii oraz w wielu galeriach i kolekcjach 
prywatnych.

(R.)

 Uprawia malarstwo i grafi kę, ale czasem 
bierze też do ręki aparat fotografi czny, by 
uchwycić jakiś fragment rzeczywistości oglą-
danej przez obiektyw. Jednym z motywów 
przewijających się w jej twórczości jest mia-
sto, a ponieważ lubi podróżować, pokazuje 
nie tylko Kraków.

Owoc pobytu prof. Ewy Gołogórskiej-
-Kuci w Stambule mogliśmy zobaczyć na 
wystawie fotografi i „Nice Afternoon Time. 
Słoneczne popołudnie” w krakowskiej ga-
lerii „Floriańska 22”. Motywem łączącym 
wszystkie pokazane zdjęcia jest fontanna 
znajdująca się w pobliżu słynnej bazyliki Ha-
gia Sophia. Rejestrując sylwetki ludzi na tle 
wzbijających się wodnych kaskad, autorka 
uchwyciła specyfi czny nastrój romantycznej 
wędrówki, która urzeka nie tylko turystów, 
ale również miejscowych. 

Ewa Gołogórska-Kucia jest absolwentką 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; dy-
plom przygotowała w pracowni prof. Jonasza 
Sterna. Od 1978 r. pracuje na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej, gdzie w la-
tach 2000–2010 kierowała Zakładem Rysun-
ku, Malarstwa i Rzeźby. Jest laureatką wielu 
nagród krajowych i zagranicznych.

(ps)

W galerii „Floriańska 22”

Stambuł na zdjęciach Ewy Gołogórskiej-Kuci
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KALEJDOSKOP

Wystawa wyróżnionych prac konkur-
sowych studentów I roku Wydziału Ar-
chitektury z technik komputerowych 
w projektowaniu (2015–2018). W Zakła-
dzie Geometrii Wykreślnej, Rysunku Tech-

nicznego i Grafi ki Inżynierskiej prowadzo-
ne są zajęcia z technik komputerowych 
w projektowaniu. Studenci I roku poznają 
w ich trakcie możliwości programów gra-
fi cznych CAD oraz BIM. Prezentowane na 

FORMA, GRAFIKA, MODELOWANIE KOMPUTEROWE
1 grudnia 2017 r. — 10 stycznia 2018 r.

wystawie prace są efektem przeprowa-
dzanych konkursów i zadań dla początku-
jących studentów i pokazują możliwości 
wykorzystania cyfrowych narzędzi oraz 
oprogramowania.

Wszyscy żyjemy, pracujemy i odpoczywamy w krajobrazie, co-
dziennie doświadczając go na różny sposób. Charles W. Eliot 
(1834–1926), od którego zaczerpnięty został tytuł tej wystawy, 
pisał, że misją architekta krajobrazu jest dążenie do zachowania 
piękna w otoczeniu człowieka i szerzej — w naturalnej scene-
rii kraju, a także „promowanie oraz ochrona wygody, komfortu 
i zdrowia ludności miast”.

Zaprezentowane na wystawie projekty pokazują, jak chcą kształ-
tować krajobraz młodzi adepci tej specjalności. Studenci podejmują 
tematy dotyczące zróżnicowanych lokalizacji, jednak wszystkie prace 
łączy jedno — porządkowanie krajobrazu. Wystawa nie jest tylko for-
mą wyróżnienia dla studentów oraz ich promotorów, ale i sposobem 
promocji zawodu architekta krajobrazu na szerszym forum. Wartość 
tej profesji można poznać, kiedy spojrzy się na dzieła rewaloryzacji 
krajobrazu miejskiego, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków 
publicznych, bulwarów czy terenów sportowych.

Po raz trzeci gościmy młodych artystów z krakowskiego okręgu 
ZPAP w cyklu wystaw „Architektura sztuki”. Młodzi twórcy zmierzyli 
się już ze strukturą obrazu i przestrzenią koloru, tym razem zadanym 
tematem była przestrzeń wnętrza. Każdy musiał okreś lić, czy zainspi-
rowała go przestrzeń wewnętrzna człowieka, jego emocje i rozter-
ki, czy zainspirował go człowiek we wnętrzu. Człowiek poszukujący 
swojego miejsca i swojej przestrzeni, aranżujący ją i otaczający się 
przedmiotami albo preferujący ascetyczne przestrzenie i takie też 
otoczenie. Każda z prac opowiada o niewypowiedzianych, a odczu-
walnych stanach istnienia wnętrza człowieka we wnętrzu. W wysta-
wie udział wzięli: Kazimierz Borkowski, Karolina Chorążka-Paluch, 
Gabriela Federowicz, Ilona Herc, Marta Kawiorska, Marta Makarczuk, 
Kamila Porczak-Martyniuk, Grzegorz Wnęk i Beata Zuba-Palichleb.

„Tworzenie i ochrona piękna 
w otoczeniu siedzib ludzkich…”

Projekty prac magisterskich
6–22 listopada 2017 r.

JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS

Architektura sztuki. Przestrzeń wnętrza
Malarstwo

12 grudnia 2017 r. — 10 stycznia 2018 r.

Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus jest adiunktem Instytutu 
Architektury Krajobrazu PK.



Opłatek na sportowo
Zorganizowany w grudniu w Centrum 
Sportu i Rekreacji PK „Opłatek u sportow-
ców” nie mógł się obyć bez prawdziwych 
zawodów. Biorąc pod uwagę, że w turnie-
ju bowlingu wystąpił pełny skład rektor-
ski wraz z kanclerzem uczelni, można po-
wiedzieć, że gra toczyła się o najwyższą 
stawkę.

W rundzie eliminacyjnej, która wyłoni-
ła trzech fi nalistów, najlepszy był prorek-

FRASZKI

Nauka i punkty

Szuka punktów, a nie treści,
Nauka od siedmiu boleści.

Do mówców

Tym, co przemawiają,
Chcę powiedzieć jedno:
Nie sztuka się nagadać, 
Sztuka… trafi ć w sedno.
 

 Krzysztof Konstanty Stypuła

Rzut rektorski…

Zwycięzca rundy eliminacyjnej  

Triumfator turnieju Zdjęcia: Jan Zych

tor Marek Stanuszek. W rozgrywce fi na-
łowej zwyciężył kanclerz Leszek Bednarz, 
drugie miejsce zajął Marek Stanuszek, a na 
trzecim uplasował się rektor Jan Kazior. 
Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, 
które wręczyły: Małgorzata Kurowska, Li-
dia Ponanta i Barbara Grabacka-Pietruszka. 
Zawodnikom kibicowało prawie 100 osób 
uczestniczących w sportowym spotkaniu 
opłatkowym.




